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Rúm 60% segja já við Icesave
Meirihluti landsmanna ætlar að samþykkja Icesave-samninginn í þjóðaratkvæðagreiðslu samkvæmt
skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Tæplega þriðjungur kjósenda hefur ekki gert upp hug sinn.
KÖNNUN Ríflega sex af hverjum

Hönnunarstefna mótuð
Halla Helgadóttir segir nýja
stefnu þurfa til að koma
hönnun á flug.
tímamót 20

Á nýjum stað
Steinunn Sigurðardóttir
ráðin hönnuður hjá
Cintamani.
fólk 38

tíu segjast ætla að samþykkja
samkomulagið sem náðst hefur
við Hollendinga og Breta í Icesave-deilunni í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu samkvæmt
skoðanakönnun Fréttablaðsins og
Stöðvar 2.
Alls segjast 61,3 prósent þeirra
sem afstöðu taka til samningsins ætla að samþykkja hann í
þjóðaratkvæðagreiðslunni, en
38,7 prósent ætla að hafna honum.
Stór hluti kjósenda, um 29,6 prósent, á enn eftir að gera upp hug
sinn samkvæmt könnuninni. Um
3,5 prósent sögðust ekki ætla að
kjósa í þjóðaratkvæðagreiðslunni.
Meirihluti þeirra sem segjast
myndu kjósa Sjálfstæðisflokkinn,
Samfylkinguna og Vinstri græn,
yrði kosið til þings núna, ætlar að
samþykkja Icesave-samninginn.

Afstaða til Icesave-samkomulagsins
Ætlar þú að samþykkja Icesave-samkomulagið eða hafna
því í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu?
Allir

Samþykkja

Hafna

Eftir stuðningi við stjórnmálaflokk
22,2%

38,7%

77,8%
64,8%

61,3%

75,7%

35,2%
24,3%

89,1%
10,9%
Heimild: Skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2

Yfirgnæfandi meirihluti stuðningsmanna Framsóknarflokksins
segist ætla að hafna samningnum.
Alls sögðust um 22 prósent

framsóknarmanna ætla að samþykkja samninginn. Um 65 prósent stuðningsmanna Sjálfstæðisflokksins ætla að styðja

samninginn, 76 prósent þeirra
sem styðja Samfylkinguna og 89
prósent stuðningsmanna Vinstri
grænna. Útreikningur á afstöðu
stuðningsmanna Hreyfingarinnar
er ekki tölfræðilega marktækur.
Í könnun MMR, sem gerð var
dagana 20. til 21. febrúar, sögðust
57,7 prósent myndu samþykkja Icesave-samninginn en 42,3 prósent
sögðust myndu hafna honum.
Hringt var í 800 manns miðvikudaginn 23. febrúar og fimmtudaginn 24. febrúar. Þátttakendur voru valdir með slembiúrtaki
úr þjóðskrá. Svarendur skiptust
jafnt eftir kyni og hlutfallslega
eftir búsetu og aldri. Spurt var:
Ætlar þú að samþykkja Icesavesamkomulagið eða hafna því í
komandi þjóðaratkvæðagreiðslu?
Alls tóku 63,4 prósent afstöðu til
spurningarinnar.
- bj

Breytingar hjá Ríkissjónvarpi:

Stillimyndin
kveður í mars
Njarðvík vann Keflavík
Það þurfti framlengingu til
í Reykjanesbæjarslagnum í
gærkvöldi.
sport 34
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KÓLNANDI Í dag verða víðast
suðvestan eða vestan 8-18 m/s,
hvassast við S- og V-ströndina.
Skúrir S- og V-til en annars
úrkomulítið. Kólnar smám saman.
VEÐUR 4
FORSÍÐA

VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

SKÁLMÖLD Í TJARNARBÍÓI

Íslenska þungarokksveitin Skálmöld, sem meðal annars er skipuð kórstjórum og tónmenntakennurum, keyrði allt í botn á fyrri útgáfutónleikum sínum í Tjarnarbíói í gær. Fyrsta plata sveitarinnar
nefnist Baldur, en seinni útgáfutónleikarnir verða haldnir í byrjun mars á heimaslóðum víkinganna á Húsavík. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hörð gagnrýni Ríkisendurskoðunar á óeðlileg pólitísk afskipti í Árbótarmálinu:
m.visir.is
Fáðu Vís
í símann!i

ÞÚ ERT MEÐ
FRÆGA FÓLKIÐ
Í VASANUM
MEÐ VÍSI
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Meiri Vísir.

Árbót átti engan rétt á bótum
STJÓRNSÝSLA Engin lagaskylda eða

málefnaleg rök voru fyrir þeirri
ákvörðun félags- og fjármálaráðherra að greiða eigendum meðferðarheimilisins Árbótar 30 milljónir
króna í bætur. Pólitísk afskipti af
málinu voru óeðlileg og skaðleg.
Þetta er niðurstaða skýrslu Ríkisendurskoðunar um Árbótarmálið
og aðra þjónustusamninga Barnaverndarstofu.
Ríkisendurskoðun segir augljóst
að uppsögn þjónustusamningsins
við Árbót hafi verið lögleg og að
leita hafi átt álits ríkislögmanns
um hugsanlega bótaskyldu, sem er
hvort tveggja á skjön við mat Árna
Páls Árnasonar, fyrrverandi félagsmálaráðherra, frá í nóvember. Þrátt

Hlutverk þingmanna
og ráðherra er ekki
að hlutast til um málefni
stofnana.
ÓLÍNA ÞORVARÐARDÓTTIR
ÞINGMAÐUR SAMFYLKINGARINNAR

fyrir það segir Árni Páll að skýrslan staðfesti allt sem hann hafi sagt
um málið.
Afskipti stjórnmálamanna af
málinu eru jafnframt harðlega
gagnrýnd og þau sögð hafa grafið
undan faglegum vinnubrögðum.
Í kjölfar þess að Fréttablaðið birti
fréttir af málinu í lok nóvember var
það rætt á Alþingi. Þá kallaði Ólína

Þorvarðardóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, eftir endurbótum
á stjórnsýslu landsins með aukinni
siðvitund ráðuneyta, stofnana og
alþingismanna.
Ólína telur niðurstöðu Ríkisendurskoðunar eðlilega. „Hlutverk
þingmanna er að starfa á löggjafarþinginu og skapa skilyrði fyrir
stofnanirnar. Hlutverk þingmanna
og ráðherra er ekki að hlutast til um
málefni stofnana. Skýrslan verður
að sjálfsögðu rædd á þinginu. Hún
gefur okkur tækifæri til að velta
fyrir okkur tengslum og áhrifum
stjórnmálamanna á rekstur stofnana í samfélaginu. Þarna geta verið
grá svæði þannig að við þurfum að
taka umræðuna.“
- sh, th / sjá síðu 8

MENNING Stillimynd Ríkissjónvarpsins, sem fylgt hefur sjónvarpsáhorfendum frá árdögum
þess, hverfur af skjánum í næsta
mánuði. Sigrún Stefánsdóttir, dagskrárstjóri
Sjónvarpsins, segir
að ástæða
þessa sé að
stillimyndin
sé barn síns
tíma og hægt sé að nýta útsendingartíma betur. „Ég vona að
þjóðin sé sammála mér um að við
séum búin að hafa stillimyndina
of lengi,“ segir hún.
Verið er að vinna að því hvað
komi í staðinn. Á teikniborðinu
eru dagkskrárkynningar og beinar útsendingar úr hljóðveri Rásar
2. Þá er verið að skoða að dagskrá Sjónvarpsins hefjist fyrr á
daginn.
- hdm / sjá síðu 38

Ég er kliiikkaður
í Cocoa Puffs!

SPURNING DAGSINS

Sonur fyrrverandi forstjóra Kauphallarinnar íhugar málssókn vegna skrifa DV:

Gefur styttu af Guðríði:

Lágu undir grun í rúm tvö ár

Söguleg viðurkenning páfa

LÖGREGLUMÁL „Þetta mál hefði

Þorsteinn, er þetta ekki allt að
fara í vaskinn hjá ykkur?
„Nei, heldur betur ekki. Við þurfum
fyrst að finna leirtauið.“
Sjónvarpsmaðurinn Þorsteinn Joð er
að gera heimildarmynd um leitina að
leirtauinu úr veitingastaðnum Iceland
Food Center sem var rekinn í London á
sjöunda áratugnum.

SIGURSTRANGLEGUR Enda Kenny og

flokkur hans eiga sigur vísan í þingkosningunum á Írlandi.
NORDICPHOTOS/AFP

Kosið á Írlandi:

Kenny líklegur
sigurvegari
ÍRLAND Írar ganga til þingkosn-

inga í dag, þar sem nær víst er að
flokkurinn Fine Gael muni hrósa
sigri og formaðurinn Enda Kenny
verði forsætisráherra.
Brian Cowen og mið-hægriflokkur hans, Fianna Fail,
hrökklaðist frá völdum á dögunum eftir að efnahagur Írlands
hrundi, og gefa skoðanakannanir
til kynna að flokkurinn muni tapa
að minnsta kosti 40 þingsætum.
Fine Gael er ekki talinn munu
stýra af leið sem þegar hefur
verið tekin, það er að ríkið ábyrgist skuldir fjármálafyrirtækja og
taki við lánum frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og ESB.
- þj

Ný rannsókn á símnotkun:

Farsímar hafa
áhrif á heila
VÍSINDI Notkun farsíma getur

haft áhrif á heilastarfsemi, en
þó hefur ekki verið sýnt fram á
tengsl farsímanotkunar og aukinnar hættu á heilakrabbameini.
Þetta kemur fram í nýjasta
hefti fagtímaritsins JAMA en
í bráðabirgðarannsókn bandarískra vísindamanna sýnir að 50
mínútna símtal í farsíma hefur í
för með sér aukna heilastarfsemi
í nánd við símtækið.
Vísindamennirnir segja að
þessar niðurstöður sanni að farsímanotkun geti vissulega haft
áhrif á heilastarfsemi, en frekari rannsókna sé þörf til að meta
hvort áhrifin séu skaðleg.
- þj

ms.is

aldrei átt að koma til enda byggðist
það á misskilningi,“ segir Haraldur
I. Þórðarson sem íhugar nú að höfða
skaðabótamál eða krefjast rannsóknar á vinnubrögðum efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra.
Haraldur var ásamt Friðjóni
bróður sínum og þriðja aðila grunaður um auðgunarbrot og brot á
lögum um peningaþvætti. Málið
kom upp eftir að um 250 milljóna
króna millifærslur hjá Friðjóni og
vini hans vöktu grunsemdir. Friðjón vann þá hjá fjármálafyrirtækinu Virðingu og átti einkahlutafélag

Ég hef beðið mikinn
skaða af þessu ferli öllu.
HARALDUR I. ÞÓRÐARSON

með Haraldi sem var í viðskiptum
við Virðingu.
Snemma við rannsókn málsins
kom í ljós að ekki var tilefni til lögreglurannsóknar.
Haraldur telur að verulega hafi
verið brotið gegn sér við meðferð
ríkislögreglustjóra en honum var
ekki gerð grein fyrir meintu sakarefni fyrr en á síðari stigum rann-

sóknar, sem stóð yfir í rúm tvö ár.
Embættið tilkynnti honum bréfleiðis fyrir tæpum hálfum mánuði að
rannsókn málsins hefði verið hætt.
Það sama á við um aðra í málinu.
„Ég hef beðið mikinn skaða af
þessu ferli öllu. DV gekk mjög
langt í ósmekklegum fullyrðingum
í þessu máli og gerði sitt ýtrasta til
að draga nafn föður míns heitins inn
í málið. Ég íhuga nú að leita réttar
míns,“ segir Haraldur en hann og
Friðjón eru synir Þórðar Friðjónssonar, fyrrverandi forstjóra Kauphallarinnar, sem lést fyrir skömmu.
- jab

Þau sem voru kosin
sitji í stjórnlagaráði
Starfshópur alþingismanna vill skipa 25 efstu menn í ógildum kosningum til
stjórnlagaþings í ráðgefandi stjórnlagaráð. Þeir ætla langflestir að þiggja skipun
í ráðið. Sjálfstæðismenn vilja að Alþingi sjálft endurskoði stjórnarskrána.
STJÓRNMÁL Fulltrúar allra þing-

flokka nema Sjálfstæðisflokksins í starfshópi forsætisráðherra
leggja til að ekki verði kosið til
stjórnlagaþings að nýju heldur
verði 25 efstu mönnum í ógildu
kosningunni á dögunum boðið að
taka sæti í stjórnlagaráði.
Meirihluti starfshópsins segir
að sú leið að Alþingi skipi þá 25
einstaklinga sem hlutu kosningu til stjórnlagaþings til setu í
stjórnlagaráði með áþekkt hlutverk og stjórnlagaþing sé einföld
og kosti minnst miðað við aðra
möguleika.
„Forsenda þessarar leiðar er
það mat að þrátt fyrir þá annmarka sem Hæstiréttur telur að
hafi verið á framkvæmd kosninganna þá verði lýðræðislegt umboð
þeirra fulltrúa sem náðu kjöri í
kosningunum í reynd ekki dregið
í efa með gildum rökum enda lúti
annmarkarnir sem Hæstiréttur
bendir á að formgöllum við framkvæmd kosningarinnar sem hafi
einungis fræðilega geta valdið því
að unnt hefði verið að rjúfa leynd
yfir því hvernig einstakir kjósendur vörðu atkvæði sínu,“ segir
meirihluti starfshópsins. Hann
mynduðu Álfheiður Ingadóttir frá
VG, Birgitta Jónsdóttir úr Hreyfingunni, Höskuldur Þórhallsson
úr Framsóknarflokki og Valgerður Bjarnadóttir frá Samfylkingunni auk formannsins Ágústs
Geirs Ágústssonar sem skipaður
var af forsætisráðherra.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins ætla flestir hinna 25
sem efstir urðu að þiggja skipan
í stjórnlagaráð. Hópurinn hittist á
fundi í dag. Gísli Tryggvason segir
mikilvægt að óvissunni sé aflétt.

ÁLFHEIÐUR
INGADÓTTIR

BIRGIR
ÁRMANNSSON

BIRGITTA
JÓNSDÓTTIR

HÖSKULDUR
ÞÓRHALLSSON

, : È 8%  , Ï 7 -

VALGERÐUR
BJARNADÓTTIR

BESSASTAÐIR Forseti Íslands mun

afhenda Benedikt páfa sextánda
styttu af Guðríði Þorbjarnardóttur
í Vatíkaninu í næstu viku. Þetta
er afsteypa af verki Ásmundar
Sveinssonar af Guðríði og syni
hennar, Snorra Þorfinnssyni, sem
talinn er fyrsta barnið sem kristin
kona fæddi í Ameríku.
Forsetinn segir að ákvörðun
páfans að þiggja styttuna sé söguleg tímamót. Þar með viðurkenni
páfagarður formlega að Kristófer
Kólumbus hafi ekki verið fyrsti
kristni maðurinn í Ameríku.

VIÐURKENNING Alþjóðleg ráðstefna
hófst í gær þar sem rætt er um hvernig
reka má golfvelli út frá sjónarmiði
umhverfisverndar.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

GSÍ fær viðurkenningu:

Íslenskir vellir
í fremstu röð
UMHVERFISMÁL Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra tók í
gær við viðurkenningarskjali
fyrir hönd Golfsambands Íslands
úr hendi Jonathans Smith, framkvæmdastjóra Golf Environment
Organization þar sem kemur fram
að Ísland er fyrsta landið þar sem
allir golfklúbbar viðkomandi lands
hafa tekið þátt í umhverfisverkefni
samtakanna.
Viðurkenningin undirstrikar
mikilvægi þess að umhverfismál
og sjálfbærni séu forgangsmál
við uppbyggingu sem og rekstur
íþróttamannvirkja á Íslandi. - shá

Framsal samþykkt:

Í RÁÐ EN EKKI Á ÞING Þeir sem voru efstir í ógildum kosningum til stjórnlagaþings fá
nú tækifæri til að setjast í stjórnlagaráð í staðinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Mín áhersla er og hefur verið
sú að þjóðin fái að segja sitt álit
á væntanlegri niðurstöðu stjórnlagaráðsins áður en Alþingi fær
hana til afgreiðslu,“ segir Gísli.
Í m i n n i h lut a á l it i Bi r g i s
Ármannssonar, fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, segir að eftir
klúður við framkvæmd kosninga
til stjórnlagaþings eigi ekki að
halda áfram með hugmyndir um
ráðgefandi stjórnlagaþing. Vinna
eigi að endurskoðun stjórnarskrárinnar undir forræði Alþingis. „Sá kostur að berja í bresti
þess ferlis, sem þegar hefur að

verulegu leyti runnið út í sandinn
með óafturkræfum hætti, er hins
vegar ekki tækur,“ segir Birgir
sem kveður skipun stjórnlagaráðs
með áðurnefndum 25 einstaklingum vera „tilraun til að víkja sér
undan niðurstöðu Hæstaréttar og
því ekki tæk leið í stöðunni“.
Þá ítrekar Birgir að samkvæmt
gildandi stjórnlögum Íslands sé
það hlutverk Alþingis að fjalla
um og taka afstöðu til breytinga
á stjórnarskrá. „Undan þeirri
ábyrgð má Alþingi ekki að víkja
sér,“ segir í greinargerð Birgis
Ármannssonar.
gar@frettabladid.is

Assange ósáttur
við úrskurðinn
BRETLAND, AP „Þetta kemur ekki á

óvart, en er rangt engu að síður,“
sagði Julian Assange, stofnandi
Wikileaks, eftir að dómari í London hafði fallist á framsalsbeiðni
Svía, þar sem lögreglan vill yfirheyra hann vegna ásakana um
kynferðisbrot.
Breski dómarinn sagði litla
hættu á að Assange yrði framseldur frá Svíþjóð til Bandaríkjanna,
en samþykki breskra dómstóla
þyrfti áður en af því yrði.
Assange ætlar að áfrýja dómnum, en Björn Hurtig, lögmaður
hans í Svíþjóð, sagðist sannfærður
um að Assange eigi góða möguleika á að verða laus alla mála. - gb

Ógilti sýknu héraðsdóms yfir fyrrverandi framkvæmdastjóra Landsbankans:

Tók ekki tillit til allra gagna
DÓMSMÁL Hæstiréttur ógilti í gær

sýknudóm yfir Hauki Haraldssyni, fyrrverandi starfsmanni
Landsbankans, sem ákærður var
fyrir að hafa dregið sér 118 milljónir í starfi sem framkvæmdastjóri hjá Landsbankanum.
Haukur hafði verið sakaður
um að hafa fært 118 milljónir yfir á eigin reikning daginn
sem skilanefnd tók Landsbankann yfir. 21. apríl í fyrra sýknaði
Héraðsdómur Reykjavikur Hauk
af ákæru um fjárdrátt. Ríkissaksóknari áfrýjaði málinu til
Hæstaréttar. Hæstiréttur komst
svo að þeirri niðurstöðu í gær að
héraðsdómur hefði ekki fellt dóm
á málið með tilliti til allra gagna

sem fyrir honum lágu.
F y r i r rét ti ba r
Haukur meðal annars að hann hefði
millifært féð til
að tryggja að það
glataðist ekki
eftir að ljóst varð
að L a ndsba nk i n n
stefndi í gjaldþrot.
Hann hafi ekki reynt
að gera það með leynd.
Hæstiréttur
segir að
héraðsdómur
hafi ekki
getað
dreg-

7È%

Ostur
eins og
krakkar
vilja hafa
hann
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HAUKUR HARALDSSON Er sakaður um að hafa

fært 118 milljónir yfir á eigin reikning daginn
sem skilanefnd Landsbankans tók bankann yfir.

ið einhlítar ályktanir um sakleysi Hauks af þeirri staðreynd
að hann hefði ekki reynt að
millifæra féð með leynd, enda
hefði verið óhjákvæmilegt
fyrir hann að fá atbeina annars innan Landsbankans til
að millifæra féð. Þá telur
Hæstiréttur að óþarfi hafi
verið að millifæra féð til að
bjarga því eftir að neyðarlögin voru sett 6. október
síðastliðinn.
Hæstiréttur ómerkti
því dóminn
og vísaði
málinu til
meðferðar í héraðsdómi
á ný.
- jhh
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Nr. 2: Ljúka endurútreikningi
erlendra húsnæðislána í febrúar
AÐGERÐIR Í TAKT VIÐ NÝJA STEFNU

Endurútreikningi
erlendra
húsnæðislána
er nú lokið
Landsbankinn hefur lokið endurútreikningi á
öllum erlendum húsnæðislánum sem falla undir
lög um vexti og verðtryggingu. Um 2.800 lán
hafa verið endurútreiknuð. Viðskiptavinir geta
nálgast endurútreikninginn í Einkabankanum
og gengið frá sínum málum nú þegar.
Höfuðstóllinn lækkar
um 41% að jafnaði

Landsbankinn þinn er
heiti á nýrri stefnu bankans.
Hann er í eigu þjóðarinnar
og hefur mikilvægu hlutverki
að gegna í samfélaginu.
Landsbankinn hefur breyst
mikið og mun breytast og
eﬂast enn frekar í takt við
nýja stefnu. Við skiptum ekki
um nafn heldur hugarfar.

HÖFUÐSTÓLSLÆKKUN

25%

AÐ LÁGMARKI

41%

AÐ MEÐALTALI

Lækkun höfuðstóls
erlendra húsnæðislána er
41% að meðaltali. Áhrif
endurútreiknings eru
breytileg eir því hvernig
lánin eru samsett og
hvenær þau voru tekin.

Við vekjum at hygli á að
hægt er að lækka greiðslubyrði lána eir endurútreikning, m.a. með lengingu lánstíma.

Annað loforðið efnt

Að lágmarki 25%
lækkun höfuðstóls
Í einhverjum tilvikum
skilar endurútreikningurinn minni lækkun höfuðstóls en 25%. Þeir viðskiptavinir sem eru í þeirri stöðu
geta nýtt sér almennt úrræði bankans um 25%
höfuðstólslækkun erlendra
lána. Sækja þarf um þá
lækkun fyrir 1. apríl nk.

Framkvæmd
endurútreiknings

Landsbankinn

landsbankinn.is

Í Einkabankanum getur
þú staðfest endurútreikninginn og valið hvort nýja
lánið er verðtryggt eða
óverðtryggt og hvort það er
með jöfnum afborgunum
eða jöfnum greiðslum.

Við kynntum nýverið þær
aðgerðir sem við ætlum að
ráðast í á fyrstu sex mánuðum ársins til samræmis
við stefnu bankans og
framtíðarsýn. Með endurútreikningi lána höfum
við efnt annað loforðið á
aðgerðalista okkar. Endurútreikningurinn er ein
þeirra leiða sem viðskiptavinum stendur til boða til
að takast á við skuldavanda
heimilisins.

410 4000

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

115,95

116,51

Sterlingspund

187,73

188,65

Evra

159,83

160,73

Dönsk króna

21,437

21,563

Norsk króna

20,674

20,796

Sænsk króna

18,152

18,258

Japanskt jen

1,4171

1,4253

SDR

182,05

183,13

Rýnivinna sem hófst í nóvember vegna umsóknar um aðild að ESB er hálfnuð:

Ríkisendurskoðun:

Efnislegar viðræður hefjast í sumar

Vel staðið að
sameiningum

EVRÓPUMÁL Gert er ráð

vinnu, en hún felst í að sérfyrir að fyrsta skrefinu
fræðingar okkar rýna í og
í formlegum aðildarviðgreina Evrópulöggjöfina
og bera saman við okkar
ræðum Íslands og Evrópueigin löggjöf til þess að
sambandsins (ESB) sem
skilgreina nákvæmlega
hófust í nóvember ljúki
hvað ber í milli,“ segir
í júní. Fram kom í máli
Stefán Haukur, en þessi
Stefáns Hauks Jóhannesrýnivinna sé undanfari
sonar, aðalsamningaþess að hægt sé að hefja
manns Íslands í viðræðunefnislegar viðræður. „Við
um við ESB, á fundi Félags STEFÁN HAUKUR
JÓHANNESSON
kvenna í atvinnurekstri
erum um það bil hálfnuð í
(FKA) um aðildarviðræðurnar og
þessari vinnu núna.“
kosti í peningamálum í gær, að
Stefán Haukur segir efnislegar
fyrsta skrefið væri mjög tæknilegt.
viðræður hefjast þegar rýnivinn„Við höfum kallað þetta rýniunni ljúki. „Og síðan af fullum

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
216,3144
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Yfir 200 milljarða framlög:

þunga eftir sumarhlé á þessu ári.“
Fram kom í máli Stefáns að erfitt væri að segja til um það hvenær viðræðum lyki og til mögulegrar aðildar gæti komið að ESB.
Íslendingar réðu hraðanum í viðræðunum og segðu svo af eða á um
aðildarsamning þegar hann lægi
fyrir.
Stefán Haukur bendir á að þjóðaratkvæðagreiðslan þurfi nokkurn
aðdraganda, svo fólk geti tekið upplýsta afstöðu til aðildarsamningsins.
Verði hann staðfestur taki svo við
fullgildingarferli hjá ESB sem gæti
tekið eitt og hálft til tvö ár.
- óká

STJÓRNSÝSLA Vel var staðið að

nýlegri sameiningu ráðuneyta að
mati Ríkisendurskoðunar. Með
sameiningum um síðustu áramót
urðu til innanríkisráðuneyti og
velferðarráðuneyti.
Í skýrslunni segir að athugun
hafi leitt í ljós að framkvæmdin
hafi verið vel undirbúin og markmið skýr. Þá segir að gert sé ráð
fyrir að „sameinað ráðuneyti geti
betur tekist á við aukin og flókin
stjórnsýsluverkefni og að hagkvæmni muni aukast þegar til
lengri tíma er litið“.
- þj

Fyrst tekið á aflandskrónum

Vill skýrslu um
fjárveitingar
ALÞINGI Birkir Jón Jónsson, vara-

formaður Framsóknarflokksins,
vill að Ríkisendurskoðun verði
falið að taka út
stjórnvaldsathafnir sem falið
hafa í sér beinar
eða óbeinar fjárveitingar úr ríkissjóði til fyrirtækja í kjölfar
bankahrunsins. BIRKIR JÓN
JÓNSSON
Hefur hann
sent forsætisnefnd Alþingis erindi þess efnis.
Í því segir Birkir að endurfjármögnun og víkjandi lán vegna
Arion banka, Íslandsbanka og
Landsbanka nemi samtals 184
milljörðum, aðgerðir vegna Sjóvár hafi kostað tæpa tólf milljarða og að reiknað sé með samtals 26 milljarða útgjöldum vegna
sparisjóða.
- bþs

Fyrsta skóflustungan tekin:

Hagkaup og
Bónus á Selfoss
VIÐSKIPTI Taka á fyrstu skóflustunguna að nýrri verslunarmiðstöð í austurhluta Selfoss í dag,
að því er Sunnlenska greinir frá.
Um er að ræða tvö hús með tilheyrandi bílastæði. Annars vegar
er um að ræða 2.300 fermetra
byggingu fyrir Haga, en í henni
verða verslanir Hagkaups og
Bónus. Hin byggingin verður 900
fermetrar og er húsnæðinu enn
óráðstafað.
Jáverk annast framkvæmdir,
en Sunnlenska hefur eftir Gylfa
Gíslasyni framkvæmdastjóra, að
60 til 70 manns starfi við verkið á
framkvæmdatímanum. Opna á í
nóvember næstkomandi.
- óká
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Seðlabankinn lýkur fyrir fyrir mánaðamót áætlun um afnám gjaldeyrishafta. Fyrst á að flytja heim aflandskrónur. Höftum verður ekki létt með Icesave óleyst. Nei í kosningu þýðir meiri niðurskurð og strangari höft.
EFNAHAGSMÁL Aðgerðir til að „flytja

að vera alveg tryggt að ríkissjóður
heim“ svokallaðar aflandskrónur
Íslands hafi sýnt getu til að endurgætu hafist mjög fljótlega, að sögn
fjármagna sig á verðbréfamarkaði,“ segir Már. Að öðrum kosti
Más Guðmundssonar seðlabankaverði ekki hægt að taka áhættuna
stjóra. Hann upplýsti á fundi Félags
á því að ganga á gjaldeyrisforða
kvenna í atvinnurekstri um aðildarlandsins í stuðningi við gjaldmiðviðræðurnar að Evrópusambandinu
og valkosti í peningamálum í gær
ilinn. Þar segir hann líka koma að
að verið væri að leggja
vandamálinu með Icelokahönd á áætlun um
save, því ríkissjóður geti
afnám gjaldeyrishafta.
ekki endurfjármagnað sig
„ Á æt lu n i n verð u r
á markaði með það mál
væntanlega kynnt fyrir Áætlunin
ólokið.
ríkisstjórn fyrir mánaða- verður væntVerði nýjum Icesavesamningi hafnað í þjóðmótin,“ segir Már. Hann
segir tvennt standa í vegi anlega kynnt
aratkvæðagreiðslu segir
fyrir afnámi hafta. Annar fyrir ríkisstjórn
Már viðbúið að lánshæfi
myndi lækka
lúti að bunka svokallaðra
fyrir mánaða- ríkissjóðs
og taka muni mjög langaflandskróna, en það eru
krónubirgðir utan land- mótin.
an tíma fyrir landið, með
steinanna.
Icesave-deiluna óleysta,
MÁR
að komast á markaði.
„Við höfum komist
GUÐMUNDSSON
Hann bendir á að gjaldað þeirri niðurstöðu að
SEÐLABANKASTJÓRI
dagar stórra lána nálgnæsta skref í afnámi
gjaldeyrishaftanna væri
ist hjá ríkinu, á þessu ári
að losa hann út og inn, ef
og því næsta og því yrði
að herða mjög á söfnun gjaldeyrsvo mætti til orða taka.“ Nokkrar
isforða til að geta mætt þeim, auk
leiðir séu færar í þeim efnum svo
þess sem meiri niðurskurð þyrfti
sem með skiptiútboðum og skilyrta
nýtingu aflandskróna í fjárfesthjá ríkinu. „Við látum það ekki geringarverkefni hér innanlands sem
ast að íslenska ríkið lendi í greiðsluekki myndu veikja gengi krónunnar.
þroti því það myndi hafa afleiðingar
„Og í gegnum þetta ferli reyna að
langt inn í framtíðina.“
minnka verulega þann mikla mun
Már segir að samningahópurinn um gjaldmiðilsmál í aðildarsem er á aflandsgenginu og álandsviðræðunum við ESB, sem hann
genginu.“
Már áréttar að í þessu fyrra ferli
fer fyrir, hafi fengið það veganesti
afnáms hafta sé engum gjaldeyrisað stefnt skyldi að evruaðild eins
forða hætt, ólíkt í því seinna, þegar
fljótt og auðið yrði. Leiðin að evrhöftum yrði aflétt af útflæði gjaldunni væri þó nokkuð löng. Landið
eyris. „Þá skiptir máli að minnka
þyrfti að ganga í ESB áður en til
verulega þann ótta sem verið
ERM II myntsamstarfs gæti komið
hefur í gangi um að krónan muni
og í því samstarfi þyrfti að vera í
falla einfaldlega af því að þessum
tvö ár hið minnsta áður en kæmi
höftum hafi verið létt,“ segir Már.
til upptöku evru. Þá þyrfti að uppFyrsta skrefið í afnámi hafta segir
fylla ýmis skilyrði önnur, svo sem
Már geta tekið töluvert langan
að taka á athugasemdum ESB um
tíma, jafnvel nokkra mánuði og
að hér þyrfti að tryggja betur með
töluvert inn í þetta ár.
lögum sjálfstæði Seðlabankans.
„Til að stíga seinna skrefið verður
olikr@frettabladid.is

Í GÆR Már Guðmundsson, seðlabankastjóri og formaður samningahóps um gjald-

miðilsmál í viðræðum við ESB, og Stefán Haukur Jóhannesson, aðalsamningamaður
Íslands, fluttu erindi og sátu fyrir svörum á fundi FKA í gærmorgun.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Seðlabankinn telur ESB-leið langbesta
Áður en kemur að upptöku evru þarf að uppfylla ákveðin skilyrði. Þar á
meðal bendir Már Guðmundsson seðlabankastjóri á að fjármagnsflutningar
þurfi að vera frjálsir áður en gengið er í Evrópusambandið. Már er jafnframt
formaður samningahóps um gjaldmiðilsmál í aðildarviðræðum við ESB.
„Áður fyrr gátu lönd gengið í sambandið með einhver fjármagnshöft,“
segir Már og bætir við að þetta sé eitt þeirra atriða sem taka þurfi upp í
aðildarviðræðum við sambandið. Yrði þá lagt mat á hvort varúðarreglur
sem hér yrðu settar og takmörkuðu frelsi íslenskra fjármálastofnana til að
stofna til skuldbindinga í erlendri mynt myndu teljast til gjaldeyrishafta.
Slíkar takmarkanir yrðu hluti af nýju kerfi sem hér yrði tekið upp við stjórn
peningamála og Már hefur nefnt „verðbólgumarkmið plús“. Þá leið segir
hann hins vegar mun hagfelldari og kostnaðarminni en fastgengisstefnu,
hvort heldur sem er væri með eða án myntráðs, eða einhliða upptöku
annarrar myntar. Verðbólgumarkmið plús segir Már að myndi gagnast
okkur annaðhvort fram að aðild eða til framtíðar yrði aðild að ESB hafnað
í þjóðaratkvæðagreiðslu.
Seðlabankastjóri áréttar hins vegar að í skýrslu Seðlabankans um
framtíðarstjórnun peningamála þá sé Evrópusambandsleiðin talin langbest. „Það eru margar ástæður sem ég gæti farið inn á,“ segir hann og
bendir á að þá yrði hér fjármálastöðugleiki tryggður, ekki þyrfti að eyða
gjaldeyrisforðanum í upptöku evru, heldur yrði krónu skipt á pari við evru,
auk þess sem Seðlabankinn hefði aðild að ákvörðunum í peningamálum
og fleira slíkt.
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Elísabet
Margeirsdóttir
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veðurfréttamaður

HELGARHORFUR
Það má búast við
svipuðu veðri á
landinu á morgun,
en það bætir
heldur í úrkomuna
á vesturhelmingi
landsins en eystra
verður nokkuð
bjart. Stíf vestanátt
fram eftir morgundegi en síðan
dregur úr vindi og
úrkomu á sunnudaginn.

HEIMURINN

5
3
8

2
9

5

3
10

7

0
6

4

17
5

8

13
0

1

-1

0

-1
Á MORGUN
8-15 m/s.

3
4

2°

Billund

2°

Frankfurt

7°

Friedrichshafen

6°

Gautaborg

2°

Las Palmas

9
6

8°

Berlín

Kaupmannahöfn

7

0
SUNNUDAGUR
5-10 m/s, hlýnandi.
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Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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GIRNILEG KJÖTOG FISKBORÐ

Kjötsérfræðingar
Hagkaups taka
vel á móti þér

Við leggjum mikinn metnað í að bjóða
upp á fjölbreytt og ferskt úrval af kjötog fiskmeti. Auk þess bjóðum við upp á
sérpantanir.

Í framandi forrétti

Risarækjur

Dæmi um sérpantanir

Ferskur lax

Naut og folald í carpaccio

Nautakjöt í úrvali

Nauta T-bone steik

Nautalundir

Nautafile

Grísalundir

Grísalæri

• Ribeye á beini
• Porterhouse steik
• Nautarif
• Parmesanvaﬁð naut eða svín
• Graﬁð kjöt eða ﬁskur
• Heilir fram- og afturhryggir
lamb, naut, grís eða folald
• Fyllingar að eigin ósk í
lamb, naut, grís eða folald
• Kálfakjöt
• Tígrisrækjur og framandi
ﬁskréttir
• Marineraður humar
• Og margt ﬂeira

Grísakjöt í úrvali

Grísahryggur

Grísakótilettur

Úrval af lambakjöti

Lambaprime

Lambahryggur

Lambalundir

Lambafile

Skötuselur

Þorskur

Lúða

Ferskur fiskur

Rauðspretta

Kjötborð Hagkaups eru í eftirtöldum verslunum:

Akureyri • Eiðistorgi • Garðabæ • Kringlunni
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KJÖRKASSINN

Dæmdur í þriggja og hálfs árs fangelsi fyrir að sparka ítrekað í höfuð manns:

Helstu hugtök efnahagsmála:

Þungur dómur fyrir árás á nýársdag

Örkynningar
fyrir almenning

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-

Á að taka málskotsréttinn af
forseta Íslands?
JÁ

24,7%
75,3%

NEI
SPURNING DAGSINS Í DAG

Nægir að láta stjórnlagaráð
koma í stað stjórnlagaþings?

Þrjú vitni til viðbótar sögðu
fórnarlambið einfaldlega hafa
fallið niður tröppurnar og slasast.
Þau voru öll tengd Andra og framburðurinn auk þess reikull og ólíkur. Því var lítið sem ekkert mark
tekið á þeim.
Andri er dæmdur til að greiða
fórnarlambi sínu eina milljón í
skaðabætur.
Andri Vilhelm hlaut í nóvember síðastliðnum tveggja og hálfs
árs fangelsisdóm fyrir tvær alvarlegar líkamsárásir, rán og frelsissviptingu. Hann hafði ekki hafið
afplánun þess dóms á nýársnótt. - sh

Varanlegur skaði
Þolandinn hlaut mikinn skaða af
árásinni. Fyrir dómi lýsti hann því að
hann hefði átt erfitt með að hreyfa
hendur og fætur, minni hans væri
lélegt og hann talaði bjagað. Hann
sagðist einungis vera með hálfa sjón
á öðru auga, stöðugan höfuðverk
og ætti erfitt með svefn. Hann hefur
verið í endurhæfingu á Grensásdeild Landspítalans en í niðurstöðu
dómsins segir að líklega hafi hann
orðið fyrir varanlegum skaða.

STJÓRNSÝSLA Fjármálaráðuneytið

hefur lagt fram á vef sínum svokallaðar örkynningar á meginhugtökum, stærðum og spám í efnahagsmálum.
Er markmiðið að veita almenningi kost á aðgengilegu efni um
helstu atriði sem varða efnahagslíf þjóðarinnar og þróun efnahagsmála í kjölfar setningu neyðarlaganna í október 2008.
Kynningarnar eru þrjár. Kynningarefnin eru hagvöxtur og landsframleiðsla, verðbólga og vextir og
viðskipti við útlönd.
- bþs

Harðir bardagar í
grennd við Trípolí

í pakka
sex saman

Gaddafí og liðsmenn hans höfðu höfuðborgina Trípolí enn á valdi sínu í gær,
en harðir bardagar voru í grennd við höfuðborgina. Gaddafí kennir Osama bin
Laden um uppreisnina. Amnesty International gagnrýnir alþjóðasamfélagið.
LÍBÍA, AP Múammar Gaddafí segir

ÍSLENSKA SIA.IS MSA 45861 04/09

Segðu skoðun þína á visir.is

víkur hefur dæmt Andra Vilhelm
Guðmundsson, 24 ára, í þriggja og
hálfs árs fangelsi fyrir lífshættulega líkamsárás í Hafnarstræti að
morgni nýársdags. Andri er fundinn sekur um að hafa sparkað í
mann svo hann féll niður steintröppur og síðan ítrekað traðkað á
og sparkað í höfuð hans.
Andri og þolandinn sögðust hvorugur muna atburði morgunsins að
neinu ráði við skýrslutökur. Niðurstaðan byggir því fyrst og fremst
á samhljóða framburði þriggja
hlutlausra vitna að árásinni.

að Osama bin Laden standi á bak
við uppreisnina gegn sér í Líbíu.
Ungt fólk sé platað með vímuefnum til þess að taka þátt í „eyðileggingu og skemmdarverkum“.
Megnið af Líbíu virtist í gær
komið í hendur stjórnarandstæðinga, sem fögnuðu ákaft þrátt
fyrir harða bardaga í grennd við
höfuðborgina Trípólí. Höfuðborgin
sjálf var enn undir stjórn Gaddafís
og liðsmanna hans.
Hersveitir Gaddafís beittu fullu
afli gegn uppreisnarmönnum í
gær, réðust meðal annars á mosku
þar sem hópur fólks var í setuverkfalli gegn stjórn Gaddafís.
Einnig urðu átök á flugvelli sem
stjórnarandstæðingar höfðu náð á
sitt vald. Fullyrt var að fimmtán
manns hefðu látið lífið í þessum
átökum.
Alls er talið að hundruð manna
hafi fallið í átökunum undanfarna
daga, en utanríkisráðherra Ítalíu
hefur sagst halda að fjöldi látinna
sé kominn yfir þúsund.
Í höfuðborginni hafa borist
fregnir af því að hersveitir, skipaðar bæði heimamönnum og erlendum málamiðlum, fari með vopnum
um götur og skjóti handahófskennt
út í loftið. Tugir manna eru sagðir
hafa látið lífið þar fyrr í vikunni
þegar skotið var á mótmælendur.
Herinn er einnig sagður hafa
gert árásir á íbúðarhús víðs vegar
um borgina og tekið fólk höndum.
Stjórnarandstæðingar eru sagðir
hafa lokað einhverjum hverfum
borgarinnar með götuvígjum, en
hafi hægt um sig innan hverfanna.
„Nú er tími leynilegra ógnarverka og leynilegra handtaka. Þeir
fara hús úr húsi og útrýma andstæðingum stjórnarinnar þannig,“
sagði einn íbúi í borginni.
Mannréttindasamtökin Amnesty

YFIRGEFIÐ FLUGSKEYTI Geitur í grennd við Tobruk láta sér fátt um flugskeytið finnast,

sem hefur staðið þarna án eftirlits síðan uppreisnarmenn réðust á herstöðina fyrr í
vikunni.
NORDICPHOTOS/AFP

Olíuverð í nýjar hæðir
Olíuverð hefur hækkað hratt vegna
ólgunnar í Líbíu. Þrjú olíufélög, Total,
Repsol og ENI, hafa að hluta hætt
framleiðslu í Líbíu.
120
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International hafa gagnrýnt hæg
og dræm viðbrögð Sameinuðu þjóðanna og annarra alþjóðastofnana.

Amnesty International
telur að Öryggisráð
Sameinuðu þjóðanna verði
tafarlaust að koma á vopnasölubanni til Libíu.
ÚR YFIRLÝSINGU AMNESTY

„Amnesty International telur
að Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna verði tafarlaust að koma á
vopnasölubanni til Líbíu sem og
að frysta eignir Gaddafís og helstu
ráðgjafa hans innan hers og öryggissveita,“ segir í yfirlýsingu frá
Amnesty.
Svissnesk stjórnvöld skýrðu frá
því í gær að þau hefðu fryst allar
eigur sem Gaddafí og félagar hans
kunni að eiga í svissneskum fjármálafyrirtækjum.
Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna kom einnig saman í gær til
að ræða refsiaðgerðir.
gudsteinn@frettabladid.is

Óvíst hver næstu skref í máli gegn fyrrverandi stjórnendum Glitnis verða:

Pálmi og Hannes búnir að skila
DÓMSMÁL Pálmi Haraldsson hefur

skilað yfirlýsingu til dómstólsins í New York í máli slitastjórnar Glitnis gegn sjö fyrrverandi
stjórnendum bankans. Sjömenningarnir hafa allir skilað inn yfirlýsingum og því uppfyllt þær
kröfur sem dómstóllinn setti.
Dómarinn í Glitnis-málinu í
New York vísaði málinu upphaflega frá á þeirri forsendu að þeir
hinir stefndu gæfu yfirlýsingar
um að dómur í málinu á Íslandi
væri aðfararhæfur í New York.
Skilyrðið var að allir hinna stefndu
myndu skila slíkum yfirlýsingum.
Haft var eftir Steinunni Guðbjartsdóttur, formanni slitastjórnar Glitnis, í Fréttablaðinu í gær
að málið hefði verið tekið upp að
nýju þar sem Hannes Smárason og

PÁLMI HARALDSSON Hann skilaði í gær

yfirlýsingu, sem slitastjórn Glitnis hefur
beðið eftir, til dómstólsins í New York.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Pálmi höfðu ekki skilað inn yfirlýsingunum í tíma. Í fyrrakvöld
var yfirlýsingu Hannesar þó að
finna á heimasíðu dómstólsins.

Fram kom í fréttum Stöðvar 2 í
gær að reiði og gremju gætti í garð
Pálma og Hannesar meðal annarra
stefndu í málinu þar sem þeir skiluðu ekki yfirlýsingunum á réttum
tíma. Litið væri svo á að allir hinir
stefndu væri dregnir inn í málið á
ný vegna klúðurs þeirra tveggja.
Steinunn Guðbjartsdóttir vildi
ekki tjá sig við fréttastofu Stöðvar 2 í gær um það hvort frávísunin
stæði. Hún hefði ekki séð yfirlýsingar þeirra Pálma og Hannesar
og að slitastjórnin þyrfti að ráðfæra sig við lögmenn sína í Bandaríkjunum um næstu skref.
Hinir stefndu, auk Hannesar og
Pálma, eru Jón Ásgeir Jóhannesson, Ingibjörg S. Pálmadóttir, Jón
Sigurðsson, Þorsteinn M. Jónsson
og Lárus Welding.
- kh, þþ
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FRÉTTASKÝRING: Skýrsla Ríkisendurskoðunar um þjónustusamninga Barnaverndarstofu
10

22. nóvember 2010 MÁNUDAGUR

Blómapúði frá Bloomingville
er á meðal þess sem fæst
vefverslun Sirku sem einnig
í
er með verslun að Skipagötu
Akureyri. Þar fæst úrval
5á
af gjafavöru, heimilisvöru
og íslenskri
hönnun sem er hægt að
skoða nánar á slóðinni
www.sirka.is

Sölufulltrúar: Jóna María

Hafsteinsdóttir jmh@365.is

Stór og voldug silfurskeið

starfslokagreiðslu eftir að þjónustusamningi var sagt upp.
„Telja verður að þau afskipti hafi
að einhverju leyti veitt málinu úr
faglegum farvegi og inn í hreinar
samningaviðræður um bætur til
heimilisins,“ segir í skýrslunni.
Ríkisendurskoðun segir að ráðuneytið og Barnaverndarstofa verði
að sporna við óeðlilegum afskiptum
utanaðkomandi aðila, jafnt stjórnmálamanna sem annarra, að lausn
mála. „Slík afskipti grafa undan
faglegum vinnubrögðum og draga
úr tiltrú almennings á stjórnsýslunni.
Á sama hátt er eðlilegt að ráðherrar
forðist afskipti af málsmeðferð og
ákvörðunum sem öðrum ráðherrum
eru falin nema hinir síðarnefndu
óski sérstaklega eftir atbeina þeirra.“

Tölvupóstar
Steingrímur J. Sigfússon:
„Ef hugmyndir eru um að
auka umsvif sambærilegrar
starfsemi annars staðar þá
eru að mínu mati vægast sagt
veikar forsendur fyrir slíku
ef fjárfesting til uppbyggingar í Árbót eiga þá að verða
ónotaðar á móti. Samningar
hafa legið fyrir og gert hefur
verið ráð fyrir fjárveitingum til
Árbótar a.m.k. fram til 2012
með samþykki fjárveitingavaldsins. Ég mun því hvorki
samþykkja aukafjárveitingar
né tilfærslu fjármuna eftir
því sem slíkt þarf míns samþykkis nema betur verði farið
ofan í saumana á forsendum
þessa alls.“
Brot úr tölvupósti sem
Steingrímur sendi Árna Páli
22. janúar 2010. Pósturinn
var áframsendur úr félagsmálaráðuneytinu til forstjóra
Barnaverndarstofu.

Kristján Þór Júlíusson:
„Sæl og blessuð. Ég var að
ræða við Hákon í Árbót áðan.
Skemmst er frá því að segja
að ekkert nýtt er að frétta
af þeirra málum annað en
Barnaverndarstofa sendir bara
nýja unglinga til þeirra í vist.
Þessu verður endilega að
koma í annan og betri farveg
því þetta leggst alltaf þyngra
og þyngra á blessað fólkið.
Treysti því að Steingrímur
komi þessu í höfn.“
Tölvupóstur sem
Kristján Þór
sendi öllum
þingmönnum
Norðausturkjördæmis 29.
mars 2010.

Árni Páll Árnason:
„Hef áhyggjur af því að klára
málið með öllum þessum
útgjöldum fyrir BVS [Barnaverndarstofu] í andstöðu við
forstjóra stofnunarinnar. Af
hverju erum við að borga
meira en 30 milljónir umfram
skyldu? Hvers vegna? Jú –
vegna sanngirnissjónarmiða
og þrýstings frá kjördæmisþingmönnum.“
Tölvupóstur sem Árni Páll
sendi á ráðuneytisstjóra
félagsmálaráðuneytisins
7. maí í
2010.

KR ST ÁN ÞÓR ÚL USSON

STE NGR MUR
S GFÚSSON

„Staðfestir allt sem ég sagði um þetta mál“
„Hvað mig varðar staðfestir Ríkisendurskoðun í þessari
skýrslu allt sem ég sagði um þetta mál,“ segir Árni Páll
Árnason, efnahags- og viðskiptaráðherra. „Það er leitt í
ljós að tillögurnar um uppgjörið við Árbót og fjárhæðir
þar um komu til mín frá sérfræðingum í ráðuneytinu,
sem byggðu þær á efnislegum rökum og greiningum,
og ég átti ekkert frumkvæði að þeim. Ég vek líka athygli
á því að ég lauk ekki málinu í minni tíð í ráðuneytinu.
Nýr ráðherra gekk frá því og skrifaði undir samninginn og
taldi þetta líka rétt,“ segir Árni. Ástæða sé hins vegar að
ÁRN PÁLL
taka athugasemdir í skýrslunni alvarlega.
ÁRNASON
Árni sagði í nóvember að uppsagnarákvæði þjónustusamningsins væri langt því frá ótvírætt. Afstaða Ríkisendurskoðunar er þveröfug. „Þeir komast að þeirri niðurstöðu,“ segir Árni. „Mér finnst það ekki alveg
ljóst þegar það er svona mörgu grautað saman í uppsagnarákvæði hvað það
nákvæmlega er sem veldur ákveðnum hlutum. En þetta er þeirra mat.“
Árni taldi einnig að ekki hafi verið nauðsynlegt að leita til ríkislögmanns
vegna málsins, ólíkt Ríkisendurskoðun. Hann segir að í ljósi skýrslunnar sé
það umhugsunarefni hvort leita ætti til ríkislögmanns við öll uppgjör af þessu
tagi.
Að öðru leyti kveðst Árni ánægður með skýrsluna. Mikilvægt sé að skýrar
reglur gildi um uppgjör af þessum toga og sérstaklega sé brýnt að skilja eftirlitið með Barnaverndarstofu frá stofnuninni, eins og hann hafi markað stefnu
um á sínum tíma.

Frá Tónlistarskóla F.Í.H.
Laugardag nn 26 febrúar verður op ð hús Tón starskó a F H m k 2 og 4 t efn Dags tón starskó anna sem ha d nn er hát ð egur tón starskó um
ands ns þennan dag
Boð ð verður upp á tón staratr ð nemenda d assog rokkbrauta og s g drar brautar en e nn g verður
kór skó ans með opna æf ngu
Gestum og gangand er boð ð að skoða skó ann og
kynna sér starf ð und r e ðsögn kennara og yf rst órnar
Léttar kaff ve t ngar boð
Vonumst t að s á sem f esta
Skó ast órn
L and ón s – L and ó k

myndlistarkonu við ömmu

Laufabrauð á líndúkum

thordish@365.is 512 5447

sína sem hún aldrei sá.

Vantar fyrir ákveðin
kaupanda!
Óskum eftir 150-200 fm sérbýli
í norðanverðum Grafarvogi.
Víkur- staða- og borgarhverfi.

Sími 530 6500

Bogi Pétursson lögg. fasteignasali
Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali
Andri Sigurðsson lögg. leigumiðlari

Allt
Fasteignir.is

heimili@heimili.is

'ËLFHITAKERÙ

Ágætu viðskiptavinir / kaupendur og seljendur það er
mér sönn ánægja að tilkynna ykkur að ég hef haﬁð störf

%KKERT BROT EKKERT ÚOT

á Domusnova fasteignasölu...

Hringdu í 897 5930
ǢÞ¶ȖǋȒȖǋ®ŘŘǋµȖȒŎȖŘ_ǣǣŸŘ
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Öll eldhústæki eru frá AEG. Tveir ofnar eru í innréttingunni,
sem er hvítsprautulökkuð.
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LAGT BEINT ¹ DREIÙPLÎTUR
og fallegt fjölskylduhús
ÚÅSARí Eyktarási
PARKET í Árbæ
o (ENTAR gert
VEL Å ELDRA HÒSN¾ÈI

Stofan er björt og falleg. Strimlagardínur hanga fyrir
velflestum gluggum hússins.

Fallegt fjölskylduhús

o
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JAFNT að
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SEM
stærð
NÕ HÒS
en húsið 296 fermetrar
OGbílskúrs
SUMARHÒS
34 fermetrar.
&LOORÁ GËLFHITAKERÙ
sem er tæplega
ER EINFALT ÚJËTLEGT OG
Ö¾GILEGT

H

hæðum, er á góðum

úsið, sem er á tveimur
3KEMMUVEGUR  BL¹
GATA  +ËPAVOGUR
3ÅMI   &AX 
í Árbænum, í elsta hluta Seláshverfisins,
stað
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FRÉTTIR
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en var allt gert upp árið 2007 og er sérstaklega vel skipulagt. Flísalagður bílskúr fylgir eigninni
ÍÞRÓTTIR
nýrri bílskúrshurð.
meðVIÐSKIPTI
LÍFIÐ

UMRÆÐAN
Komið er inn í anddyri sem er bjart og opið með
6EGNA MIKILLAR SÎLU VANTAR OKKUR EIGNIR ¹ SKR¹ (ÎFUM ¹ SKR¹
¹HUGASAMA KAUPENDUR SEM BÅÈA EFTIR RÁTTU EIGNINNI
hvítum skápum og nýrri útihurð. Eldhúsið er allt gert
%F ÖÒ ERT Å SÎLUHUGLEIÈINGUM HAFÈU Ö¹ SAMBANDI VIÈ SÎLUMENN
Meiri Vísirupp Á j
OKKAR Å SÅMA  

MEIRI SKEMMTUN

er útgengt á hellulagða verönd. Eldhús, borðstofa og
stofa eru flísalögð og úr stofu er gengið út á svalir.
Á efri hæðinni er auk þess parketlagt svefnherbergi og barnaherbergi og baðherbergi með upp-
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Tölvupóstsamskipti vegna
samninga

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

koma úr báðum ættum.
Hún fór í
myndlistarskóla og lærði
að teikna
og mála þegar hún fór
á eftirl
Ég by j ð
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22. nóvember 2010
274. tölublað 10. árgangur
Sími: 512 5000

Tölvupóstur Steingríms
DI

Árnason, þá
FÉLAGSMÁL Árni Páll

Steingrímur
félagsmálaráðherra, og ráðherra
J. Sigfússon fjármála að greiða
um
sömdu í sameiningu
meðferðarhjónunum sem ráku
þrjátíu
heimilið í Árbót í Aðaldal heimlokun
milljónir í bætur fyrir
mótmæli
ilisins, þvert á eindregin
(BVS). Þeir
Barnaverndarstofu
STEINGRÍMUR
til
ÁRNI PÁLL
leituðu ekki til Ríkislögmanns
J. SIGFÚSSON
ÁRNASON
Þetta sýna
að kanna bótaskylduna.
hefur fengið
þjónustugögn sem Fréttablaðið
BVS ákvað að segja upp
í lok síðafhent frá Barnaverndarstofu.
samningnum við Árbót upp kynGengið var frá samkomulaginu
asta árs. Þar hafði komið til þess
eftir að
varð
13. október síðastliðinn
ferðisbrotamál sem
hafði tekið
hættu að
Guðbjartur Hannesson
að barnaverndarnefndir
Tólf
nýting rýmvið sem félagsmálaráðherra.
treysta heimilinu og
greiddar
nýtti því
milljónir hafa þegar verið ráð fyrir
anna þar hrundi. BVS
er
úr sjóðum BVS og gert
uppsagnarákvæði í þjónustusamnfjárveitingu
átján milljóna auka
ingnum vegna forsendubrests.
eftir að
vegna málsins í fjáraukalagaÞremur mánuðum
frumvarpi næsta árs.

Heilluð af hippum
Bryndís Jóna Magnúsdóttir
gefur út bók um stelpurokk.
fólk 30

Leikur í myndbandi Hurts
leikur
fyrirsæta hjá Eskimo,
vinsælu
nýju myndbandi hinnar
hljómsveitar
Hurts.
Þetta er í
annað sinn sem
Anna Þóra leikur í myndbandi
Hurts, en hún
fór einnig með
24. nóvember 2010 MIÐVIKUDAGUR
aðalhlutverkið
í myndbandi
ÞÓRA
ANNA
Stay
lagsins
ásamt söngvar- ALFREÐSDÓTTIR
anum Theo
meðlimum
Hutchcraft. Hún ber
og segir þá
söguna
tvíeykisins vel
viðkunnanlega og sjarmerandi.
vel við
„Ég kynntist þeim mjög
höfum verið
tökurnar og við Theo
eftir það.
í reglulegu sambandi
- sm / sjá síðu 30
Hann er mjög indæll.“

FRÉTTASKÝRING: Bætur
-1

til meðferðarheimilisins

Árbótar

-2

3Alþingismenn
0

kröfðust

þess „dæmalausa
í gær að Árbótarmálið
stjórnsýslu“ og að hafa
við
Ólína Þorvarðardóttir
yrði
sagt þinginu ósatt á þriðjudag.
sagði að
Víða
Stjórnarþingmargt hefði farið aflaga
„Ég spyr nú hér, ekki
breytilegri átt um allt land.
í stjórnsýslsíst með
menn kölluðu verður bjart
unni og að dæmi væru
vísan til látlausra ræðuhalda
léttskýjað en norðanlandseftir bættri
um „pólitísk
éljafskipti, eftirlitsleysi,
siðvitund ogeru
á stöku
stöðu þingsins og mikilvægi um
því
að menn
virðingarmeð köflum og horfur
þess
leysi við valdsmörk og
að eftirlitshlutverk þess
létu af kjördæmapoti.
Hiti um frostmark.
faglegt hlutum norðaustantil.
verk stofnana“. Því þyrfti
kvæmdavaldið sé virt: við framVEÐUR 4
að gera
Á að sætta
gangskör að því að koma
sig við svona háttalag?
Árbótarmálið var til
í gegn endÉg tel að það
umræðu á
urbótum á stjórnsýslu
sé augljóst að Ríkisendurskoðun
Alþingi í gær annan
sér hið besta,
landsins með
daginn
og
aukinni siðvitund
Freyr Sigurðarbörn skemmtu
umboðsmaður Alþingis,
og Hákon stofnÓlöf Nordal, varaformaður í röð.
Freyjaráðuneyta,
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
Tvíburasystkinin
Sjálfana og Auður
frumkvæði – enda eru að eigin
alþingismanna
fylgdist með fjörinu.
stæðisflokksins, hóf
og hik„sem
stóð álengdar
þetta tæki
þeirra
umræðuna og
Móðir
laust
beita
um helgina.
sem þingiðBásum
áhrifum sínum í gegnum
sakaði Steingrím J.
taki þetta mál
að hefur –í Goðalandi
Sigfússon um buslandi
til
framkvæmdarvaldið
skoðunar. Og ég vil líka
og stofnanirnað
ar og hér á þessum vinnustað

andi þingnefndir, háttvirtviðkomþvert
félagsÁRBÓT Í AÐALDAL Ákveðið
á alla eðlilega stjórnsýslu
málanefnd og háttvirt
var að loka heimilinu
og stjórneftir að kynferðisbrot kom
og mjög dró úr eftirspurn
sýsluumgjörð.“
nefnd, sem hefur í nægu fjárlagaeftir rýmum.
þar upp
Stígur
Þá kom Tryggvi Þór
skoði þetta mál án tafar.“að snúast,
HerbertsHelgason
son, þingmaður Sjálfstæðisflokks
Þórunn Sveinbjarnardóttir
stigur@frettabladid.is
tók
í Norðausturkjördæmi,
undir ákall um ný og
í pontu og
betri vinnufrábað sér að vera bendlaður
brögð og stakk upp á
á framhaldsskólunum.
því að menn
„við einnig
Spjótin standa
við
eitthvað hankípankí
fimm prósent.
hættu úthlutun á að
kostnað
þeirra
G.um
Harðardóttir,
með hæstvirtþví að greina
þarf í rekstriOddný
Spara
Unnið er safnliðum
og
ÃH@6G
um fjármálaráðherra“.
STJÓRNMÁL
á Íslandi
mótmæltformaður fjárlaganefndar Alþing„kjördæmapoti“
hafa
is, vill ekki
tjá sig
er nokkuð hærri
og stúdentar
Hann hefði
viðhann
um Árbótarmálið
fjárlagavinnen
Kennarar
Trausti
sparað svo
að svo stöddu. Hún
engum
með
verið
grunnskólahald,
hafi
una, „hvernig þingmenn
þrýstingi
reiknað
sagði
Er
í samtali við Fréttablaðið
beitt vegna málsí OECD.
og sagt að þegar
leggjast
í gær að sér hefði ekki
Hafliðason
á viku.
ins. Sigurður Ingiáformunum
í viðmiðunarlöndunum
en
sveif,
gefist tóm til að kynna
ekki faglega, ekki
Jóhannsson,
í næstu

að komið sé að þolmörkum.
einu
allarverið
liggi fyrir
trausti@frettabladid.is
sinni
hliðar málsins, enda væri
mikið
hafa
Framsóknarflokki, gerði
niðurstöður
ekkisér
að
pólitískt,
fjárlagavinnan í fullum
heldur með
grunnskólana, standa
það sama
segir framhaldsskólana
sértækum
sem reka
Katrín
að hyggist hún gera áður
fyrir höndásamflokksmanna
mikluÞað
af gangi.
Sveitarfélögin,
KZgÂ[g{`g#&#..%b
hagsmunum
en hún
er ekki
myndi
„Það
í eigin kjördæmi“.tekjusamdrætti
sér skoðun
árin.
gegnum
á málinu. er
í
ofalda ísinna
kjördæminu.
frammi fyrir átta milljarðaí skólastarfinu,
en
að öllu sem hugsanlega
spara
taka enda búið að ganga
næsta ári. Vilja þau
viðbót.“
rennur til þess.
hægt að tala um sem
segir
helmingur gjalda þeirra
ári nam einnig fimm
menntamálaráðherra
Niðurskurðurinn á þessu hans sjái merki í skólaKatrín Jakobsdóttir
afstaðKatrín segir að
þegar greiningin sé
málið

og
yfir
prósentum.
yfirverða
farið
sé minna og
K^Âi`jbkZa{bi^Äg
„Það var mjög eðlilegastarfinu. Kennsluframboð
VÂ
in.
að þessu máli
minnkað.
sparnaðarcÅ_jkZghajc^cc^d``Vg
er meðal hendi
staðið afhafi
kennara
minni
verið
aukavinna
að öllu
að leitahafa
Fækkun kennslustunda
leyti,“ segir
hrifin
eftir áliti
er ekki
Árni Páll Árnason,og
frá
menntamálanefnd
Ríkislögmanni um hvort
Katrínfélagsmálaráðherra,
HjÂjgaVcYhWgVji'%#
þáverandi
- bþs
Fjárlaganefnd
greiðsluskylda væri fyrir hendi
hugmynda sveitarfélaganna.
á skólastarfið.
í samtali
síðasta
við Fréttablaðið.
segir Árni: „Ég er lögfræðingur
niðurskurðarins
litið á það sem
„Málið
kemur til kasta
kynnt áhrif
sjálfur og get alveg lesið
af þeirri leið. „Ég hef
segir hún.ráðuneytisins
vegna þess að það nást
barna,“
hvað stendur í þessu uppsagn^/*.*%*%%
ekki samningar. Það hafði
arákvæði. Það er ekki
HjÂjgaVcYhWgVji'%Hb
úrræði að skerða kennslutíma
alltaf verið gengið út frá
ótvírætt – langt því frá.
því að semja um starfslok
Rökin fyrir
uppsögninni voru forsendubrestur,
á milli Barnavernden það var ekki
arstofu og fólksins. Það
ótvírætt að hún stæðist.
var forsendan fyrir
Embættismenn í félagsuppsögninni og gefin
málaráðuneytinu voru
fyrirheit um það þegar
eindregið þessarar skoðunar.
Barnaverndarstofa segir
Ég tók enga ákvörðun
upp samningnum,“
í þessu máli og átti aldrei
segir Árni Páll.
hugmynd að nokkru skrefi
aðra en þá sem mínir
Niðurstaða samningaviðræðna
embættismenn lögðu
hafi verið að
til, nema þegar ég ákvað
greiða hjónunum 30 milljónir,
að
neita að sætta mig við
en Árna Páli
að það færu 30 milljónir
hafi þótt óverjandi að
af
barnaverndarstarfi í landinu
leggja svo mikið á
í uppgjörið og heimtaði
Barnaverndarstofu og
að það kæmi aukafjárveiting.“
hafi þess vegna
beitt sér fyrir því að fá
aukafjárveitÁrni Páll greinir í tölvupósti
ingu fyrir meirihluta upphæðarinnar.
til ráðuneytisFlipar á
stjóra síns frá því að kjördæmisþingmenn
hverri opnu!
„Það þurfti að semja um
hafi
beitt hann þrýstingi vegna
málið. Og
málsins. „Þeir hafa
það var ráðlegging minna
svo sem allar heimildir
embtil þess. Það er bara
ættismanna að ganga
frá málinu
mitt að standa klár á ákvörðuninni.
með þessari upphæð.
Það þýðir
Þeir leggja
ekkert að kveinka sér
undan því. Aðalatriðið
fram þessa tillögu á faglegum
er þetta: Jú jú, það var
forþrýstingur en hann
sendum og ég sótti frá
fjármálahafði engin óeðlileg áhrif
ráðuneytinu vilyrði um
á niðurstöðuna.
stuðning
En það eru ýmsar ástæður
við aukafjárveitingu upp
fyrir því að ég vil
að landið sé eitt kjördæmi
á átján
milljónir og taldi mjög
og þetta er ein
s: 528 2000
æskilegt að
af þeim ástæðum.“
ljúka málinu þannig,“
segir hann.
Spurður hvort ekki hefði
verið eðlilegt

Í dag má búast
HÆGVIÐRI
rannsakað.

BUSLAÐ Í BÁSUM

Menntamálaráðherra segir

unnið að greiningu á kostnaði

Mjúkur og

við rekstur grunnskóla:

bragðgóður

K>Á:GJB;AJII

Sígild ævintýri

Gerði fyrst og fremst

það sem embættismen

með geisladiskum

nar

æ

m

TILBOÐ MÁNAÐARINS

r
úrræðið
Á eftir að skoða málið Hátíðarostu
betur
Skerðing kennslu er síðasta

AD;I6Ã>A?JG

Tæpum mánuði eftir að
BarnaverndarÁrbót hefur hins vegar verið
stofa sagði upp samningnum
í stöðugri
og traustri þróun og uppbyggingu
Árbót sendi Bolli Þór Bollason,við
og
eitthvað hlýtur það að segja
ráðuneytisstjóri í félagsmálaráðuneytokkur.
Ég ætla ekki að fara út í
inu, Braga Guðbrandssyni
það
forstjóra
mér er sagt, vissulega aðallega sem
Barnaverndarstofu afrit
af tölvupósti
annarri hliðinni, um samskipti frá
Steingríms J. Sigfússonar
Braga
fjármálaog heimilisins sem voru
ráðherra til Árna Páls Árnasonar,
almennt
góð og áfallalaus þar til
þáverandi félagsmálaráðherra.
allt í einu
Bolli
í haust varð annar uppi.
Þór óskar sérstaklega eftir
Segi bara
viðbrögðum
þetta; Árbót er mikilvæg
við orðum Steingríms J.
starfsemi
Pósturinn fer
sem hefur gildi bæði staðbundið
hér á eftir í heild sinni:
sem vinnustaður og kjölfesta
„Sæll félagi! Það er mjög
sem
að hitna
margir njóta góðs af, svo
í kolunum fyrir norðan
sem önnur
út af samþjónusta, skólahald, sálfræðiþjónusta
skiptum Braga/Barnaverndarstofu
og
o.fl.
Heimilið
Árbótarheimilisins. Þau
hefur tekið við mörgum
hjón Hákon
mjög erfiðum einstaklingum
og Snæfríður hafa nú meira
og nær
og minna
áfallalaust farist það vel
helgað líf sitt uppbyggingu
úr hendi. Ef
og rekstri
hugmyndir eru um að auka
heimilisins í 22 ár. Þau
umsvif
eiga ótal
sambærilegrar starfsemi
þakkarbréf bæði foreldra
annars staðar
og ungþá eru að mínu mati vægast
menna sem þar hafa dvalið
sagt veiká
ar forsendur fyrir slíku ef
skeiðum lífs síns og fengið erfiðum
fjárfesting til
bót af
uppbyggingar í Árbót eiga
því að búa á heimilinu,
þá að verða
vera með í
ónotaðar á móti. Samningar
bústörfum, komast af stað
hafa
í námi á
legið fyrir og gert hefur
nýjan leik og svo framvegis.
verið ráð fyriwr
Aðsókn
fjárveitingum til Árbótar
eða eftirspurn-þörf eftir
a.m.k. fram
plássum hefur
til 2012 með samþykkir
nær allan tímann verið
fjárveitingalangt umfram
valdsins. Ég mun því hvorki
getu heimilisins og ekki
samþykkja
er langt síðan
aukafjárveitingar né tilfærslu
16 voru á biðlista. Barnaverndarstofa
fjármuna
eftir því sem slíkt þarf míns
hefur hvað eftir annað gripið
samþykkis
til
nema betur verði farið ofan
ráðs að senda þangað erfiðustu þess
í saumana
tilá forsendum þessa alls.
fellin sem ekki hafði ráðist
Tek fram að
við
ég vil ekki taka afstöðu
staðar. Á grundvelli samninga annars
til hluta sem
ég hef ekki forsendur til,
bréfa frá Barnaverndarstofu og
reyndar þekki
og Braga
ég báða aðila málsins, þ.e.
Guðmundssyni sjálfum
þau hjón í
hafa þau
Árbót og Braga af góðu
ráðist á undanförnum árum
einu, Braga þó
í miklar
f.o.f. lítillega frá löngu liðnum
fjárfestingar til að bæta
tíma.
aðstöðuna
Biðst afsökunar á þessari
og þar á meðal að byggja
langloku,
húsnæði til
en ég tel málið alvarlegt
skólahalds. Á þessum framkvæmdum
og uppsögn
samnings á gamlársdag
hvíla eðlilega lán þó mikið
óheppilega í
sjálfsjósi þess að heimilið hafði
aflafé hafi allan tímann
beðið um
farið í
umþóttunartíma a.m.k.
uppbyggingu. Á þessum
mánuð.
22
held að lítill tími sé til stefnu Ég
árum hafa fjölmörg „heimili“
þar
til málið springur upp með
verið sett á fót en aðeins
látum
fyrir norðan, svo, einhver
hluti þeirra náð fótfestu,
samskipti
mörg
og boð um að málið verði
komist í þrot eða ekki náð
skoðað
áður en frekar verður aðhafst
að halda mannskap
o.s.frv. (Skjöldólfsværi mjög hyggileg.
staðir, Hvítárbakki,
bestu kveðjur/SteinTorfastaðir, o.fl. o.fl.)
grímur.“
22.1. 2010

uppsagnar samningsins.
sem felur í sér kröfur.
Hér getur t.d. verið
Meðferðarheimilið
um
Árbót komst
Steingrímur kemur til
að ræða að eftirspurn miklar fjárí fréttir í fyrra þegar
í ljós kom
skjalanna
eftir þjónustu meðferðarað starfsmaður heimilisins
skuldbindingar Steingrímur
hafði
heimilisins verði til muna
brotið gegn stúlku sem
J. Sigfússon
þar var í
minni en áætlað er...“ úr ríkissjóði
fjármálaráðherra blandvist. Hæstiréttur dæmdi
Bragi Guðbrandsson, forstjóri
mannUppsagnarfresturinn
aði sér í málið með tölvuBarnainn, Jón Dagbjartsson,
verð að treysta því að menn
var aðeins fáeinverndarstofu, svaraði tölvupósti
í tveggja
ætli að
sex mánuðir.
pósti sem hann sendi
Steinára fangelsi vegna málsins
málefnalegar ástæður liggi
gríms J. Sigfússonar fjármálaráðherra
til
um klukkunú í lok
að baki
Árna Páls Árnasonar
október.
í
ákvörðunum opinberrar
bréfi sem sent var 26. janúar
stofnunar á
Vildu 150 milljónir
félagsmálaráðherra
á þessu
stundum
Eftir að málið komst
borð við Barnarverndarstofu
22.
ári. Í bréfinu útskýrir og
upp breyttog
rökstyður
Félagsmálaráðuneytið
janúar á þessu ári. Fjárist viðhorf barnaverndarnefnda
ekki Gróusögur til grundvallar leggi
áður en nýr
uppsögn þjónustusamningsins Bragi
til
í mati
er aðili að þjónustumálaráðuneytið er
við
heimilisins. Þær hættu
sínu á réttmæti stjórnsýsluákvarðana
aðili
Árbót.
ráðherra tekur að þjónustusamningnum
samningnum og
þangað stúlkur og sumarað senda
sem fjölmargir sérfræðingar
því
„Ástæður þess að Barnaverndarnefndir
bæði
2010 FIMMTUDAGUR
leitaði Barnaverndar- við
þar sem þar eru gerðsniðgengu heimilið algjörlega.
innan25.ognóvember
embætti.
utan stofnunarinnar hafa
stofa vill nú binda enda
stofa álits á uppsögninni
á farsælt samar skuldbindingar
Þetta varð til þess
komið að.
um
starf við hjónin í Árbót eru
að nýting
hjá ráðuneytinu, sem
fjárútlát úr ríkissjóði
eingöngu
rýmanna sex í Árbót
BRAGI GUÐFyrir liggur að dregið hefur
faglegar og fjárhagslegar
til
hrapaði.
verulega
kvaðst í fyrstu sammála
og eiga sér
lengri tíma en eins fjárBRANDSSON
Hún
úr eftirspurn eftir meðferð
eingöngu stoð í minnkandi
12 hafði verið um og
í Árbót.
FORSTJÓRI BARNAákvörðun inni og taldi
lagaárs.
eftirspurn
prósent mörg undanfarinyfir 80
Þannig hefur nýting rýma
eftir þjónustu heimilisins
ár, en
verið um
VERNDARSTOFU
hana óhjákvæmilega.
á síðasta ári
Í tölvupósti sínum lætur
fór hún niður í fimmtíu
50% í Árbót á síðustu 6
og því mati stofunnar að
prósent.
mánuðum
þeirri þróun
Skömmu síðar var
Steingrímur í ljós miklar
starfseminnar en nú dvelja
verði ekki snúið við. Þessi
3 börn þar.
komið annað hljóð
niðurstaða
efasemdir um forsend[...] Þess má geta að liður
í strokkinn.
er fengin eftir mikla vinnu
urnar fyrir uppsögn
í eftirlitsBoð bárust frá ráðuneytinu
sérfræðinga
samningsins
hluverki Barnaverndarstofu
Barnaverndarstofu í málefnum
um að
við
er
Árbót
athugun
seinka
og
segir
Árbótar
bæri
að ef hugmyndir
uppsögn samningsins
óháðs eftirlitsmanns, Jóns
Stígur
á síðastliðnu ári og að höfðu
séu um að auka umsvif
Björnssonar
og reyna að ná samkomulagi
samráði
Helgason
sálfræðings. Í síðustu skýrslu
sambærivið barnaverndarnefndir
við
legrar starfsemi annars
hans frá
Árbótarhjónin um starfslok.
stærstu
stigur@frettabladid.is
heimsóknum í Árbót í
staðar séu
sveitarfélaganna [...] Ég
að hans mati vægast
vil sérstaklega
Barnaverndarnefnd
sagt veikar
október og nóvember
hóf í kjöllýsa undrun minni á því
forsendur fyrir því ef
farið slíkar viðræður
að
gefið
fjár
2009 er niðurstaðan
en komst
sé til kynna að einhverjir
til uppbyggingar í Árbótfestingar
fljótlega að því að of
hnökrar á
sú að „mönnun
eigi að
mikið bæri
samskiptum mínum við
vera ónotaðar á móti.
í milli til að mögulegt
hjónin í Árbót
meðferðarheimilisins
væri að ná
eigi hlut að máli varðandi
Trausti
Hann muni því hvorki
lendingu. Árbótarhjónin
uppsögn
uppfylli ekki (lengur)
samþykkja
Barnaverndarstofu á samningi
kröfðust
Hafliðason
aukafjárveitingar
þess að fá greiddan
við þau,
né
þær kröfur sem felast
sex mánaða
sbr. sem segir í tölvubréfi
trausti@frettabladid.is
fjármuna eftir því sem tilfærslu
uppsagnarfrest – um
fjármálaráðí gæðastöðlum sem
slíkt þurfi
48
herra um það sem honum
– og auk þess þrettán milljónir
hefur verið
Barnaverndarstofa
sagt og kjósi ekki að fjalla
mánaða
Framhald á síðu 12
um. [...] Ég
hefur sett.“

Siðbótar og rannsókna
krafist vegna Árbótar G
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Hafa leigt af sjálfum
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til meðferðarheimilisins

í Fréttablaðinu

meðBKIkaffi
Taktu þér kaffitíma

núna

Sölufulltrúar:

Jóna María

Rakel Sif
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Hafsteinsdóttir

Sigurðardóttir

jmh@365.is
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-QSUV[H
 U\KKWóP

512 5473

aðstoðar

:OPH[Z\U\KK
0UMYHYH\ó\YOP[P
;P[YPUN\Y
-QHYZ[ûYPUN

2010

Þórdís Hermannsdóttir

fólk með

thordish@365.is
alls kyns

vandamál

512 5447
í gegnum

Rakel Sif Sigurðardóttir

netið.
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Verð frá
24.500

kr

2 / s: 557

- Föstud.

af sófasettum

Verð

Borðstofustólar

9510 /

frá 9 til 18

- Verð
frá 12.900

kr

www.patti.is

og Laugard.

og jólaskraut

frá 11 til

6

Aðstoðar fólk við að tvinna
heilsusamlegri lifnaðarhætti
inn í líf sitt.

Patti.is

mesta úrval

Sófasett

frá 360.900
Íslenskir
kr
Yfir 90
sófar
Mál og mismunandi gerðir.
áklæði
að eigin
vali.
Borð í
úrvali

Dugguvogi

Opið : Mánud.

Jólagjafir

2

Matardiskur
inn stærri
á þetta,

enda þarf

að taka

tillit til forsendna

FRÉTTASKÝRING: Bætur

allt 1

16

og jóladúkar

„Ég tek
heilbrigðu
ráðgjafi.
skynsemina

til meðferðarheimilisins

Stendur ekki uppi í hárinu

hve
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275. tölublað 10. árgangur
Sími: 512 5000
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ÁRBÓT Í ÞINGEYJARSÝSLU

Í þeim gögnum sem Fréttablaðið hefur undir höndum
er hvergi að finna faglegan
rökstuðning fyrir þeirri
þrjátíu milljóna króna
greiðslu sem stjórnvöld
ákváðu að greiða eigendum
meðferðarheimilisins
Árbótar í Þingeyjarsýslu
vegna starfsloka heimilisins.

Lögfræðinga víða þörf

Guðmundur Sigurðsson
er nýr forseti lagadeildar
Háskólans í Reykjavík.

tímamót 20

allt
Endursöluaðilar um land

sport 32

kaffi í dag
Kauptu gottu verði
á góð

á betra
st
250 gr á ennþ
Einnig tilmeða
n birgðir enda
á

veðrið í dag

verði

-4
-4
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BKI Classic
Sérvaldar baunir frá
þekktustu kaffisvæðum
heimsins tryggja hið
mjúka bragð, lokkandi
ilminn og fersklegt
eftirbragðið.

KAMBÓDÍA

-1
BJART

SYÐRA Í dag verða víðast
norðan 3-8 m/s. Skýjað
N- og A-til
með stöku éljum en bjart
syðra.
Frost víðast 0-10 stig.
VEÐUR 4
FORSÍÐA VIÐSKIPTI
ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann
og iPad!

MEIRI
FRÓÐLEIKUR
BKI Extra
Snöggristað við háan hita.
Þannig næst fram ríkara
kaffibragð við fyrsta sopa
en léttur og mjúkur keimur
fylgir á eftir.

Kauptu BKI
fyrir kaffitímann

Kíktu á bki.is

VEL HEPPNUÐ

TILRAUN Unnið er að því að
steinsmiðirnir íslenskt blágrýti,
ganga frá þaki hússins á
eða svokallað stuðlaberg,
Lækjargötu 2 sem fór illa
í eldi 18. apríl 2007. Til
úr Hrepphólahnjúkum í
Helgasonar sagaði blágrýtið
verksins nota
landi
niður og segir Stefán Ari
Guðmundsson, framkvæmdastjórióðalsjarðarinnar Hrepphóla í Hrunamannahreppi.
áður. Hugmyndin er komin
Steinsmiðja S.
frá arkitektum hússins, stofunum
fyrirtækisins, að stuðlaberg
hafi ekki verið notað með
Gullsniði, Stúdíó Granda
þessum hætti
og Argos, og er „vel heppnuð
tilraun,“ að mati Stefáns.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Létu undan þrýstingi Mörg hundruð
tróðust undir
kjördæmisþingmannaæm
Hörmungar í Kambódíu:

0

Deildu Vísi með öðrum.
Þeir sem
setja „like“ við Vísi á Facebook
geta unnið óvænta vinninga
í
hverri viku.

Meiri Vísir.

Þingmenn að norðan
beittu sér fyrir því að
samið yrði
hjóna. Samningaviðræ
ður hófust þremur mánuðum um bætur til ÁrbótarFÉLAGSMÁL Þrýstingur
fyrr en stjórnvöld fullyrða.
frá þingmönnum Norðausturkjördæm

Treysti því að Steinis
varð til þess að félagsmálaráðuneytgrímur komi þessu í
ið ákvað að ganga til
samninga við
rekstraraðila meðferðar
höfn.
heimilisins
Árbótar um bótagreiðslur.
Þetta
KRISTJÁN ÞÓR JÚLÍUSSON
segir Árni Páll Árnason,
þáverandi
ALÞINGISMAÐUR
félagsmálaráðherra,
berum
maður Sjálfstæðiflokksins
í tölvupósti sem Fréttablaðiðorðum
úr Norðhefur
austurkjördæmi, sendi
fengið í hendur frá ráðuneytinu.
tölvupóst á
póstlista þingmanna
„Hef áhyggjur af því
kjördæmisins
29. mars. Þar segir: „Sæl
málið með öllum þessum að klára
og
útgjöldÉg var að ræða við Hákon blessuð.
um fyrir BVS [Barnaverndarstofu]
í Árbót
áðan. Skemmst er frá
í andstöðu við forstjóra
því
stofnunarað ekkert nýtt er að frétta að segja
innar. Af hverju erum
við
málum annað en Barna af þeirra
meira en 30 milljónir að borga
verndarumfram
stofa sendir bara nýja
skyldu? Hvers vegna?
unglinga til
Jú – vegna
þeirra í vist. Þessu
sanngirnissjónarmið
verður endia og þrýstlega að koma í annan
ings frá kjördæmisþingmönnu
og
m.“
veg því þetta leggst alltaf betri farSvo segir í tölvupósti
sem
þyngra á blessað fólkið. þyngra og
Páll sendi á ráðuneytisstjóra Árni
Treysti því
sinn,
að Steingrímur komi
aðstoðarmann og skrifstofustjóra
þessu í höfn.“
í
Steingrímur J. Sigfússon
ráðuneytinu 7. maí.
fjármálaráðherra sagði
Kristján Þór Júlíusson,
málið eðlilegt
þingá Alþingi í gær. Eftir
að Barna-
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Frábær
opnunartilboð!

verndarstofu hefði mistekist
að ná
lendingu í málinu hefði
hún óskað
eftir aðkomu félagsmálaráðuneytisins í marslok og við því
hefði verið
brugðist. Það sama
kom fram í
fréttatilkynningu frá
félagsmálaráðuneytinu í gær.
Tölvupóstsamskipti
sýna hins
vegar ótvírætt að
samningaviðræður á milli Steingríms,
félagsmálaráðuneytisins og
Árbótarhjóna
voru farnar af stað í byrjun
janúar,
viku eftir að Barnaverndar
sagði þjónustusamningnumstofa
upp
með samþykki félagsmálaráðuneytisins.
Það var síðan ekki fyrr
stjóri Barnaverndarstofu en forvar beðinn um að óska eftir
því að félagsmálaráðuneytið tæki
við málinu í
marslok sem málið
færðist formlega yfir á forræði ráðuneytisins
Ekki náðist í Árna Pál
Árnason í
gær.

of mikið
„Sparperur innihalda
hættulegt kvikasilfur.“
tilskipun ESB setur
„Það er ekki rétt. RoHS
efna og skipar fyrir
reglur um notkun hættulegra
kvikasilfurs í sparperum.
um hættulaust magn
að uppfylla þessar kröfur
OSRAM gerir meira en
staðla fyrir eigin
– það setur jafnvel strangari
tækni og hráefnum.“
vörur með nýrri vistvænni

Að minnsta kosti 345
létust og 450 slösuðust
í
sem varð á þröngri brú troðningi
í Phnom
Pehn, höfuðborg Kambódíu,
í
gær en þar var verið
að fagna
lokum vatnahátíðar.
Khieu Kanharith, upplýsingaráðherra Kambódíu,
sagði að
flestir hefðu kafnað
eða
vegna innvortis meiðsla.látist
Ekki var vitað með vissu
í gær
hvað olli troðningnum.
- kh

- sh, th / sjá síðu 6

Í takt
við
breytta
tíma.

..

osram.is

GOÐSAGNIR UM
SPARPERUR

Njarðvík enn í fallsæti

Keflavík vann góðan sigur
á nágrönnum sínum í
Njarðvík í gær.

hressist
hvíld. Fáðu þér BKI
tækifærið. Gefðu þér smáhitans og bragðsins
kaffi. Njóttu kaffiilmsins, trompi.
og taktu svo daginn með
kaffi.
Það er kominn tími fyrir BKI

Rætt var um málefni Árbótar

í óundirbúnum fyrirspurnum

á Alþingi í gær.

rð
Upphæðin hvergi útský

Potts vill bjór

fyrirbæri sem

er alþjóðlegt
og
Angan af Kaffitími
hverskonar verslun, þjónustu
kaffi kemur fólk í
nýtir sér til að taka stutta
bragðlauk- iðnaði
frá störfum og hlaða rafhlöðurnar.
unum af stað hvíld
er að allt frá 1951 hafi kaffitími
og ilmurinn Talið
skráður í kjarasamninga.
segir til um verið
er í dag nánast heilög
ríkt bragðið Kaffitíminnutan vinnutíma.
líka
af BKI kaffi. stund,
hversdagsins
Helltu upp
Njóttu lausnar frá amstri hvernig þú
á gott BKI
góðu BKI kaffi. Finndu BKI kaffi. Nýttu
kaffi. með
með rjúkandi bolla af

Árbótar

á Steingrími

forstjóri Barnaverndarstofu,
Bragi Guðbrandsson,
„Það getur enginn staðið
vill lítið tjá sig um málið.
J. Sigfússyni,“ segir Bragi.
uppi í hárinu á Steingrími
fjármálaráðherrans,
Hann vísar á bug ummælum
að uppbygging meðferðsem sagði á Alþingi í gær
árum hefði ekki verið
arheimila á undanförnum hvert heimilið á fætur
sem
í
útlátalaus fyrir ríkið þar
stofn og sum aldrei komist
öðru hefði verið sett á
hefði verið lokað aftur.
rekstur áður en þeim
veit satt að segja ekki
„Þetta er ekki rétt og ég
dæmis
tala um. Ríkið hefur til
hvað maðurinn er að
á Íslandi,
segir Bragi.
bara byggt upp eitt meðferðarheimili
og það er í fullum rekstri,“
Reykjavík,
í
Stuðla í Fossaleyni

Óperusöngvarinn Paul
Potts er ekki kröfuharður
en
vill þó íslenskan bjór eftir
tónleikana í Laugardalshöll.
fólk 38

sér fyrir 75 milljónir

Ein meginástæðan fyrir
því að ráðamenn telja að
greiða skuli Árbótarhjónunum
bætur er sú að rekstur heimilisins
húsnæði þess. Þessu mótmælir sé mjög skuldsettur vegna dýrra endurbóta
á
Barnaverndarstofa og vísar
sýni að á rekstrinum hvíli
í ársreikninga. Þeir
langtímaskuldir upp á 2,6
milljónir, sem Barnaverndarstofa segir að geti ekki talist
verulegt.
Á hinn bóginn sé annað
félag í eigu hjónanna, Bragabót
sett. Það félag er stofnað
ehf., nokkuð skuldutan
ekki verið taldar til rekstrarins um fasteignir í Árbót. „Umræddar skuldir hafa
í þeim gögnum sem forstöðumenn
Barnaverndarstofu hingað
til,“ segir í tölvupósti Barnaverndarstofu hafa sent til
ráðuneytisins.
til félagsmálaBarnaverndarstofa bendir
á að á árunum 2006 til
2008 hafi Meðferðarheimilið
Árbót ehf. greitt rúmlega
54 milljónir í húsaleigu
til Bragabótar. Reikna megi
að húsaleiga ársins 2009
með
hafi verið um 20,5 milljónir.
„Af þessum tölum er óhætt
að draga þær ályktanir að
ár (2006-2009) hafi verið
greidd húsaleiga sl. 4
það
Bragabót ehf. sem rekstraraðilarhá að hún hefði getað greitt upp áhvílandi lán
á
telja að séu tilkomin vegna
meðferðarheimilisins,“
fjárfestinga vegna
segir í tölvupósti Barnaverndarstofu.
Samkvæmt ársreikningi
Bragabótar frá 2009 eru
skuldir félagsins tæpar
milljónir.
56

Hreyfing
sem eykur er hvers konar vinna
hvíld. Hún orkunotkun umfram beinagrindarvöðva
nær því
lífs. Miðlungserfið
yfir nánast það sem gerist
í
allar athafnir
þrisvar til
hreyfing
daglegs
er hreyfing
sex sinnum
en erfið
sem krefst
meiri orkunotkunar
hreyfing
er hreyfing
sex sinnum
sem krefst en í hvíld
meiri orkunotkunar
meira en
en í hvíld.

híbýli og viðhald
:[}YOMóH

Allt
Híbýli og viðhald

skoðun 16

betur verði
hans samþykki nema
á forsendum
farið ofan í saumana
Árbótarmálsins.
Ráðuneytisstjóri félagsmálabréfið
ráðuneytisins áframsendi óskaði
og
á Braga Guðbrandsson
í heild
viðbragða. Bréf Steingríms sem og
hliðar,
sinni má lesa hér til
Braga.
samantekt á viðbrögðum

Fangaðu
kaffitímann
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2 SÉRBLÖÐ

Árbótar

minnisblaði
gagnrýna,“ segir í
hætti bæri
sagt upp með lögmætum
Braga.
kröfum um
ríkinu að hafna öllum
stundu
bætur.
Átti að klárast á síðustu
samkomulagTil stóð að ganga frá
Braga
áður
Ráðherrar semja í óþökk
inu 2. september síðastliðinn,
Braga Guðtók við
Hinn 11. júní barst
en Guðbjartur Hannessonaf Árna
úr félagsnu
brandssyni tölvuskeyti
félagsmálaráðuneyti
sem segir:
málaráðuneytinu þar
Páli Árnasyni sama dag.
„Árni Páll og
sendi ráðuBragi Guðbrandsson
Steingrímur hafa
samdægurs
neytinu tölvupóst
að hann
náð samkomusem hann tilkynnti
þar
ákveðna
um
lagi
þann dag.
myndi ekki skrifa undir að skrifa
útfærslu sam„Tel ég það óviðeigandi
komulags við
felur í sér
undir samkomulag sem úr ríkiskönnuð
Á rbót. Með Greiðsluskyldan aldrei
fjárskuldbindingar
miklar
komu
boð
texti
sem
fylgjandi
klukkustundÞað var síðan í mars
sjóði aðeins fáeinum
u um að
er sa mi n n á
tekur við
úr félagsmálaráðuneytin
um áður en nýr ráðherra og skylt
til samninga
grundvelli þess.
rétt
það hygðist ganga
embætti. Telja verður
uppgjör við
Aðstoðarmaður
ÁRNI PÁLL
um einhvers konar
nýja ráðherra kost á
hinum
gefa
að
forstjórinn
skoða
áður
ÁRNASON
SJS er að
Árbótarhjónin og var
að kynna sér málið rækilega
beðinn um
textann, hef ekki
enda kemur
Bragi Guðbrandsson
en frá því er gengið
því að ráðuenn.“
málinu
að óska formlega eftir
fengið viðbrögð frá honum því að
það í hans hlut að fylgja gagnenda málameð
neytið tæki við málinu, á forræði
Þessu svaraði Bragi
eftir við afgreiðslu fjárlaga
til
eðlilegast
endanlega
flokkurinn að forminu
spyrja hvort ekki væri frá samvart Alþingi og axla
öðru leyti,“
Barnaverndarstofu.
að ráðuneytin tvö gengju Barnaábyrgð á málinu að
en lét jafnVið því varð Bragi,
komulaginu án aðkomuhún enga
skrifar Bragi.
að Árbótarer svarið
framt í ljós það mat sitt
verndarstofu, enda ætti að koma á
„Leitt að heyra þetta,“
rétt
ætti
ráðuneytinu.
hjónin ættu ekki lagalegan sex
aðild að því. „Engum
frá skrifstofustjóra í
umfram
við þessa niðtekið þar til
á neinum greiðslum
óvart að ég er ósáttur
Málið var í kjölfarið
enda
gögn séð sem
mánaða uppsagnarfrestinn,
urstöðu enda engin
skoðunar.
staðið að uppgreiðslur
hefði í öllu verið rétt
geti réttlætt þetta háar alls góðs
séu
sögn þjónustusamningsins.
til hjónanna þótt þau
Búið að greiða tólf milljónir
tilkynnt að
muni
undirritað
Í júní í ár var Braga
makleg.“ Barnaverndarstofa aðili
Samkomulagið var loks af Braga
hjónum
að verða
til stæði að bjóða Árbótarmilljóna
hins vegar hlíta því
13. október síðastliðinn Hannesef ráðherra óski
Guðbjarti
samning upp á þrjátíu
samkomulaginu
að
Guðbrandssyni,
Bragi mótog
um að það
króna viðbótargreiðslu. ekki telja
þess. Hann fékk svar
syni, Steingrími J. Sigfússyni
mælti bréflega, sagðist og vandværi nauðsynlegt.
hjónunum í Árbót.
frá því í
hjónin fái
það „samræmast góðri
Í minnisblaði Braga
Það kveður á um að
gengið sé frá
ráðuneytisí bætur
aðri stjórnsýslu að
júlí segir af fundi með
þrjátíu milljónir greiddar milljónsé sjónarsins
tólf
málinu án þess að leitað greiðslustjóra félagsmálaráðuneytifram
vegna uppsagnarinnar,
um
kemur
miða ríkislögmanns
vegna málsins. Þar
ir á þessu ári, sem Barnaverndaruppsagnar
staðúr sínum
skyldu ríkissjóðs vegna
að Bragi hafi á fundinum
stofa hefur þegar greitt á næsta
tryggja
samningsins“.
fest að hann myndi
sjóðum, og átján milljónirfjáraukameðal
á
á
Barnaverndarstofa hefur
undirskrift Barnaverndarstofu
ári sem gert er ráð fyrir
kallað eftir
samanburðar
annars vísað til sambærilegs
samkomulagið. „Væri
lögum næsta árs. Til
annarra
gert að
máls vegna meðferðarheimilisins
sjónarmiði mínu af hálfu
var Barnaverndarstofu milljónir
greindi ég
Torfastaða. Þar var Ríkislögmaður
vegna samkomulagsins ekki tjá
og
skera niður um fimmtíu
alls
fenginn til að meta bótaskylduna
frá því að ég myndi
á þessu ári.
að úr því að
verja það né
niðurstaða hans var sú
mig um það, hvorki
hefði verið
þjónustusamningnum

Framhald á síðu 10

við Árbót

J. til Árna Páls

Svarbréf Braga Guðbrandsso

FÓLK Anna Þóra Alfreðsdóttir,í

6

veðrið í dag

Þar

Tölvupóstsamskipti og
Rekstrarkostnaður
minnisblöð varpa ljósi
á hvert nýtt
rekstrarframlag til
rými var þá orðinn
á
viðbótar, eða
yfir
mikil átök í stjórnkerfinu
yfir hundrað milljónir.
ónir á ári í stað tæplega 30 milljBarnaverndarstofa taldi
Barnaverndarstofa mat 15, sem
um það hvort rétt sé
ástæðualgjörlega
að
laust að skoða slíkt
óviðunandi. Af þessum
samkomulag,
greiða þeim sem ráku
sökum taldi
enda bæri stofnuninni
Barnaverndarstofa
aldrei skylda
að ekki væru
meðferðarheimilið Árbót
til að greiða meira en
lengur fjárhagslegar
í
sex mánaða
forsendur
uppsagnarfrestinn,
Aðaldal bætur fyrir uppsögn fyrir rekstrinum og
og þrýsti á
ákvað í lok árs
félagsmálaráðuneytið
2009 að nýta uppsagnarákvæði
þjónustusamnings. Árni
að fá að segja
í
þjónustusamningnum
Páll þjónustusamningnum
upp hið fyrsta
Árnason og Steingrímur
við Árbót.
til að draga úr kostnaði.
J.
Sigfússon sömdu við
Í ákvæðinu er kveðið
Á það var að lokum
fólkið
fallá um að „komi til ófyririst og samningnum
um þrjátíu milljóna greiðslu
sagt
séðra breytinga sem,
upp 30. desember 2009,
þvert á mótmæli forstjóra
að
mati annars eða beggja Tel ég það
með þeim fyrirvara
Barnaverndarstofu og
samningsaðila, raski
að Barnaverndar stofa
án
for- óviðeigandi
sendum samnings þessa,
þess að kanna hvort ríkinu
væri enn
að
að skrifa undir semja um reiðubúin
getur hvor aðili um
starfslok ef
bæri skylda til þess.
sig
óskað endurskoðunar
fram kæmu raunhæfari
eða samkomulag

Fyrirsætan Anna Þóra:

Grosswallstadt rétt slapp
í
með sigur á móti Haukum
Evrópukeppninni.
sport 24

af Húsavík, árið 1992.

Greiða 30 milljónir án
vissu um greiðsluskyldu

„Mjög að hitna í kolunum

norðan út af samað hitna í kolunum fyrir
Svona hefst
„Sæll félagi! Það er mjög
u og Árbótarheimilisins.“
Pál Árnason 22.
skiptum Braga/Barnaverndarstof
J. Sigfússon sendi á Árna
tölvupóstur sem Steingrímur
lokunarinnar og ýjar að
efast mjög um forsendur
janúar, þar sem hann
Braga Guðbrandssonar
til samskiptaörðugleika
því að hana megi rekja
tilfærslur fjármuna í önnur
muni ekki samþykkja
er
og Árbótarhjóna. Hann
skoðað betur. Pósturinn
stofu nema málið verði
verkefni Barnaverndar
í dag.
birtur í heild í blaðinu
að láta
það óvönduð vinnubrögðgreiðsluupp með
samningnum var sagt
Ríkislögmann ekki kanna forstjóra
ns
samþykki félagsmálaráðuneytisi
skylduna. Í sumar barst
boð úr ráðuráðuneytinu
bárust forstjóra BVS
BVS síðan skeyti úr
að til stæði
Páll og Stein„Árni
sagði:
neytinu þar sem sagði
sem
þar
um
við hjónin í
að semja um uppgjör
grímur hafa náð samkomulagi við
því að BVS
Árbót. Hann svaraði
ákveðna útfærslu samkomulags
á greiðslum
að undirteldi þau ekki eiga rétt
Árbót.“ Honum var gert
uppsagnarumfram sex mánaða
rita það gegn vilja sínum. 10 og 12
verið rétt
- sh, th / sjá síður
frest, enda hefði í öllu Þá væru
staðið að uppsögninni.

Sverre hrósar Haukum

-1

ÁRBÓT Í AÐALDAL Starfsemi
hófst á meðferðarheimilinu
störfuðu tólf manns auk
Árbót í Aðaldal, um átján
stjórnenda.
kílómetra suður

að
og fjármálaráðherra ákváðu
að félagsmálaráðherra
ekki kanna bótaskyldu.
hefur undir höndum sýna
milljónir. Létu Ríkislögmann
Gögn sem Fréttablaðið
lis í Þingeyjarsýslu 30
greiða eigendum meðferðarheimi
fyrir norðan“

Fengu góð ráð frá Vigdísi
Finnbogadóttur.
tímamót 16

Það er kaffitími núna

22. nóvember 2010 MÁNUDAGUR

Árbótar

Úr búi ömmu og afa

hengdu salerni og sturtu.
Flísalagður stigi er milli hæða. Á neðri hæðinni er
svo flísalagt sjónvarpsherbergi með arin og þrjú stór
hæðinni, með fataskápum,
herbergi eru auk
essi þess
stóra ásilfurskeið
er
hef
her-vel af henni
í einu
heyrt
fataherbergi
fyrir
einner
auk þess sem gert
afráð
látið. Afi,
þeim
hlutum sem
á hæðinniJónsson í Hólum, skriferu Þorleifur
mér þykir vænst
og þvottahús
bergjanna. Baðherbergi
um.
aði á henni lýsingu og
Amma
segir
mín,
í húsinu eru hvítar.
hurðir
Sigurborg
Allar
geymsla.
og stór
að hún hafi verið góðlynd, þar
Sigurðardóttir
í Hólum
kát og
þremur
í Hornaí gegn fyrir
var tekið
húsinu
Rafmagn
skemmtileg,
firði, áttií hana,“
vel gefin
segir
k
hl
ði i
efri h Páls
settur í gólf á Hanna
og hiti
árumdóttir
myndlist
k

ónir
Ráðherrar borga 30 millj tofu
gegn vilja Barnaverndars
Tveir einleikir
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til meðferðarheimilisins

allt 2

Við seljum fyrir þig !
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FRÉTTASKÝRING: Bætur

Hugrún Ívarsdóttir vinnur
sækir
með þjóðlegar hefðir og
innblástur í laufabrauð.
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47. TBL.

í Fréttablaðinu

– 08–2433
H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

Fréttablaðið greindi frá því í lok
nóvember að Árni Páll Árnason,
sem var félagsmálaráðherra þegar
þjónustusamningi við Árbót var sagt
upp og samningar náðust um bótagreiðslur til heimilisins, hefði verið
beittur þrýstingi í málinu frá þingmönnum Norðausturkjördæmis.
Birti blaðið tölvupósta frá Steingrími
J. Sigfússyni fjármálaráðherra og
Kristjáni Þór Júlíussyni, þingmanni
Sjálfstæðisflokksins, sem styðja
þetta.
Í skýrslu Ríkisendurskoðunar
er aðkoma stjórnmálamanna að
málefnum Árbótar gagnrýnd. Telur
hún augljóst að afskipti einstakra
þingmanna Norðausturkjördæmis
hafi blandast inn í samningsferli velferðarráðuneytisins og Árbótar um

512 5473 Þórdís Hermannsdóttir

tengir Hönnu Pálsdóttur

FASTEIGNIR.IS

2 SÉRBLÖÐ

skoðun 14

hann Ó
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Aðkoma stjórnmálamanna gagnrýnd



æ

Úr lögum um ríkislögmann

sem beint er að ríkissjóði.
með uppgjör bótakrafna
2. gr. Ríkislögmaður fer
um einstök málefni og
lögfræðilegs álits hans
Ráðherrar geta óskað
samningagerð.
aðstoðar við vandasama
þarf að ganga
símtali fyrir skömmu
Barnaformlega frá því gagnvart við það
verndarstofu. Í samræmiað senda
þig
samtal okkar bið ég
þar
ráðuneytisstjóra tölvupóst
í gær
í ræðu sinni á Alþingi
að ráðuneytað „einkasem þú óskar eftir því
undraðist Steingrímur
Árna Páli
ið taki að sér fyrir Barnaverndarvið Árbót
póstur” sem hann sendi
stofu að annast samninga
Árbótar
Önnur
Árnasyni hefði birst í Fréttablaðinu
Í samkomulagi um lokun
í gegnum
hafi
um lok á þjónustusamningi.“ undir
í gær „að því er virðist
hefur
kemur fram að rekstraraðilareftirer örugggögn sem Fréttablaðið
vegna
hafði
Barnaverndarstofu. Það
farið fram á bætur
höndum sýna að ráðuneytið
þess að
var til
lega þeirra framlag til
við eigendur
stöðva skulda sem stofnað
um þennbyrjað samningaferlið
á heimilinu
reyna skapa sátt og frið
þrátt fyrir
janúar
vegna uppbyggingar
Árbótar í byrjun
á húsnæðinu.
enn í
an málaflokk,” sagði Steingrímur.
og vegna skemmda
að málið væri þá formlega sem
að eigendMeð vísan til upplýsingalaga
Einnig var tekið fram kostnaðþví við
höndum Barnaverndarstofu,
óskaði Fréttablaðið eftir
urnir vildu bætur vegnaað nýjum
félagsmálaer sjálfstæð stjórnsýslustofnun.
SteinBarnaverndarstofu og
sagði
gær
ar við að laga húsnæðið
í
Á Alþingi
„öllum
er
ráðuneytið að fá afrit af
notum. Hvergi í samningnum
samgrímur að í rekstrarsamningnum
liðum.
gögnum sem varða gerð
ótvírætt uppað finna uppgjör á þessum lagðir
við Árbót væri ekki
sem
komulags um lokun meðferðarendurskoðEinu ársreikningarnir
sagnarákvæði heldur
Aðaldal, sem
Árbótar
segir:
heimilisins að Árbót í
voru fram voru reikningar2,6 milljfjáraukaunarákvæði. Í samningnum
nefnt er í lið 400 í nýju
breytinga,
ehf. en á því félagi hvíldu Skuldsegir í
„Komi til ófyrirséðra
lagafrumvarpi,“ eins og
eða beggja
óna króna langtímaskuldir. félags
sem að mati annars
ráðuneytistölvupósti blaðsins til
forsendum
ir Bragabótar ehf., annars
samningsaðila, raski
ins og Barnaverndarhvor aðili
í eigu eigenda meðferðarheimilsamnings þessa, getur
Árbótar,
eða
stofu.
isins sem rak fasteignir
um sig óskað endurskoðunar
milljónum
Bæði ráðunámu hins vegar 56
uppsagnar samnings.“ að málið
þá var eigið
neytið og
króna í árslok 2009 en Hvergi er
Steingrímur J. sagði
Barnaverndarstofa
því stigi að
fé félagsins 37 milljónir.
hefði aldrei verið á
miðað þegar
ríkislögsendu blaðinu
því skýrt við hvað var
það þyrfti að leita álits
eigendunum
afrift af tölvuekki komið
ákveðið var að greiða
manns „því það var
í þeim
pósti Steinþrjátíu milljónir króna.
neitt bótaálit eða annað
upp
gríms.
hins vegar
dúr. Áhyggjur okkar
á Alþingi
að því ef
Alvarlegar athugasemdir
í janúar mánuði sneru
Sjálfferðina verið
Ólöf Nordal, þingmaður
þarna væri enn eina
alvarlegar
aukins kostnstæðisflokksins, gerði
að stofna til verulega
Steinuppbygging
athugasemdir við aðkomu
aðar vegna þess að
fjármálaráðreynd með því
á undangríms J. Sigfússonar
Barnaverndarstofa í
margra meðferðarheimila
meðferðarvið rekstrarkynna sér
herra að starfslokum
að ganga til viðræðna
förnum árum, ef menn útlátalaus
í gær.
af því að hafa
heimilisins á Alþingi
hefur ekki verið
aðilana í framhaldi
sögu,
þá
með
árs.
virðist
er
lok
í
heimilið
„Fer hann að því
tilkynnt þeim um uppsögn samnfyrir ríkið þar sem hvert
inn á
ekki
verið sett á
tölvubréfi nokkuð ákveðið
Það náðust hins vegar
á fætur öðrum hefur
og hótar
í rekstur
verksvið annars ráðherra
ingar og þá sagði Barnaverndarstofn. Sum komust aldrei
í gíslingu og
því yfir til
aftur.“
að setja málaflokk
stofa sig frá því og vísaði sem eftir
áður en þeim var lokað
í málns
knýr þannig fram niðurstöðu Steinfélagsmálaráðuneytisi
spurði
á málinu og
inu,“ sagði Ólöf, sem
það fór með forræði
Ekki sameiginlegur vilji
væru
að lausn og
grím hvort þessi vinnubrögð hún
lagði síðan fram tillögu fjármálaÍ tilkynningu sem félagsmálaráðuspurði
í gær segir að
honum sæmandi. Þá
tillögu að samningi sem
neytið sendi frá sér
álits ríkisstaðfesti fyrir
hafi verið
hvort leitað hefði verið
ráðuneytið féllst á og
gerð samkomulagsins
greiða ætti
var minnisÞá hafi
lögmanns á því hvort
sína hönd. Í kjölfarið
óhjákvæmileg og réttmæt. til þess
þrjátíu milljsem samvilji
eigendum Árbótar
blaði dreift í ríkisstjórn
verið sameiginlegur
lokunar
með þessráðuónir króna í bætur vegna
þykkti að ljúka málinu
milli Barnaverndarstofu,
fjárheimild
að semja
heimilisins.
um hætti og óska eftir
neytisins og rekstraraðila
á fortel að það hafi
greiðslum
Steingrímur sagði máliðns.
í fjáraukalögum. Ég
um samningslok með var um í
að þessu máli
ræði félagsmálaráðuneytisiað taka
verið eðlilega unnið
umfram það sem kveðið
lögþjónustusamn„Það var í þess höndum
hátt og í samræmi við
allan
á
uppsagnarákvæði
stangast
við málinu eftir að Barnaverndarheimildir og góðar stjórnsýsluvenjingsins. Þessi fullyrðing
heimilisBraga Guðstofu og rekstaraðilum
ur.”
á við ítrekuð mótmæli reglulega
samkomulagi
lét
ins mistókst að ná
brandssonar sem hann
Steingrímþessu ári.
um lyktir mála,“ sagði óskaði þá
Ráðuneytið bað um forræðið með
í ljós við ráðuneytið á
er
ur. „Barnaverndarstofa
Í gögnum sem Fréttablaðið fram
skýrt
sjálf eftir því að félagsmálaráðuundir höndum kemur
og reyndi
neytið yfirtæki það mál það gerði
með hvaða hætti félagsmálaráðu-Í
og
í málinu.
forræði
fékk
að leiða það til lykta
neytið
og það
Stígur
Njálsson,
síðan félagsmálaráðuneytið
tölvupósti sem Einar
og
Helgason
var að tillögu embættismannavar
skrifstofustjóri í félagsmálaráðustigur@frettabladid.is
gengið
Guðbrandslögfræðinga þess sem
neytinu, sendi Braga
rekstraraðiltil samkomulags við
syni, forstjóra Barnaverndarstofu,
Það var
(Þór Bollason,
ana um uppgjör á málinu.sem eðli24. mars segir: „Bolli
því
í einu og öllu farið að
ráðuneytisstjóri félagsmálaráðumig í morgTrausti
legt var.
neytisins) ræddi við
samnHann vill
Hafliðason
Það er þannig með þessa uppun um málefni Árbótar.
ótvírætt
frumkvæði
trausti@frettabladid.is
inga að í þeim er ekki
koma skrið á málið með ræddum í
endurskoðvið
sagnarákvæði heldur
ráðuneytisins. Eins og
viðurkenndi
unarákvæði. Þetta

Póstur Steingríms

Stígur
Helgason
stigur@frettabladid.is

Traust

ÁRNI PÁLL ÁRNASON

Þrýsti á um bótagreiðslur

SJÓÐFÉL AGAFUNDUR

Sjóðfélagafundur Sameinaða
lífeyrissjóðsins verður
haldinn miðvikudaginn
24. nóvember 2010 kl. 17.30
á Hilton Reykjavík Nordica,
Suðurlandsbraut 2.

í nálega fjörutíu tölvubréfum

Björgvin Þorsteinsson,
lögmaður Árbótarhjóna,
fjörutíu tölvubréf á félagsmálaráðuneytið,
sendi nálega
flest til skrifstofustjórans Einars Njálssonar,
frá 11. janúar á þessu
ári og fram í

19. janúar: Sæll Einar.
Mitt fólk
farið að lengja eftir tilboðinu er
sem átti
upphaflega að berast á
mánudegi
fyrir viku. Fer ekki eitthvað
að gerast
frá ykkar hendi?
23. mars: Sæll Einar. Er
málið algjörlega frosið?
4. maí: Sæll Einar. Er einhver
á að svar berist við síðustu von
tillögu
minni?

októberlok, þar af helming
eftir 1. september, þar
þrýsti á um að málinu
sem hann
yrði lokið með greiðslu
bóta. Hér á
eftir fer úrval þeirra:

27. september: Sæll Einar.
Eigum við
8. október: Sæll Einar.
ekki að setja þrýsting á
Þetta er
liðið. Það þarf
síðdegispósturinn. Segðu
ef til vill að gefa því stuð
þínum háu
til að vekja
herrum að næst sé á dagskrá
það til lífsins.
samband við umboðsmann að hafa
5. október: Sæll Einar.
Alþingis.
Er nokkuð að
Afrek ráðuneytisins sem
þú vinnur
frétta af hinum handlama
í eru með eindæmum.
ráðherra
Mogginn
velferðarmála? Ef það
hindrar hann
kemur líka sterklega til
greina. Hann
í undirskriftum að samningurinn
hefur gaman að því að
var
fjalla um afrek
í fjórriti þá dugir mín vegna
ráðherranna.
að hann
undirriti bara eitt eintak
og það verði
10. júní: Sæll Einar. Hann
11. október: Sæll Einar.
síðan ljósritað.
Þetta er
er líklega
ekki hraðlæs aðstoðarmaðurinn.
morgunpósturinn vegna
Árbótar6. október: Sæll. Eru ekki
Er
ekki rétt að lesa þetta
samningsins. Hefur skilvirkni
væntanfyrir hann?
legar fréttir af undirritunum
ráðuneytisins nokkuð aukist
ráðherr22. júní: Sæll Einar. Er
þannig að
anna? Þeim tekst þetta
ekki hægt
væntanlega
tekist hafi að rita undir
að greiða alla fjárhæðina
samninginn?
ekki á þeim tíma sem
strax? Þarf
þeir eiga
nokkuð að bíða eftir fjáraukalögun11. október: Sæll Einar.
eftir að sitja við völd. Ég
Þá er það
held
um?
síðdegispósturinn frá mér.
að það sé ekki um annað
Ég
að
sendi reyndar póst á Steingrím
ræða en að stefna þeim
8. júlí: Sæll Einar. Eru
fyrir
flestir heilaJóhann fyrr í dag og bað
dómstóla.
dauðir í þessum ráðuneytum?
hann
Nú
um að sparka í þá sem
á að vera búið að borga
6. október: Sæll Einar.
sparka
að hluta til
Ég
þarf í. Það má vel vera
samkvæmt samkomulaginu
sendi þetta nú að kveldi
að það
en það
svo
sé hann sjálfur en ég hitti
fæst ekki undirritað. Er
þú hafir eitthvað að
nokkur möguhann fyrir tæpum mánleiki að þetta klárist í tíð
lesa að morgni. Nú
þessarar
uði og þá lofaði hann
stjórnar?
hef ég engin svör
að málið gengi í gegn.
fengið við póstum
22. september: Sæll Einar.
Eru ekki
En það er með þetta
mínum síðan þú
ráðherrarnir á fullu að
undirrita
eins og annað. Verk
tilkynntir mér að
skjölin?
fylgja víst ekki alltaf
Bragi væri búinn
24. september: Sæll Einar.
loforðum.
Nú er
að
undirrita
þessi vika að renna sitt
skeið og ekksamninginn en
28. október: Sæll
ert gerist. Skilvirknin sem
ríkisstjórnin
ráðherrarnir væru
Einar. Það hefur ekki
boðaði hefur snúist upp
í andhverfu
eftir.
borist greiðsla frá
sína. Nú eru 9 mánuðir
liðnir frá því
BVS til Árbótar. Viltu
7. október: Sæll
að við hittumst fyrst. Ég
reiknaði ekki
reka á eftir þeim
Einar. Nú ætla ég
með að það tæki fullan
meðgönguannars grípum við
að fjölga fyrirspurntíma að leysa málið og
vona að þú
annarra úrræða.
um mínum um undgetir fengið þetta lið til
að undirrita
irritanir ráðherranna í
samkomulag það sem
þegar hefur
tvær á dag. Vonast til að
verið gert og að það verði
síðan efnt.
verða virtur svars.
BJÖRGVIN

UMF ÖLLUN FRÉTTABLAÐS NS Má ð ékk ný a v dd þega F é ab að ð g e nd

endu skoðun Má ð va

k ö a ð ek ð

á þv
um æðu á A þ ng og v ða F é ab að ð b

a eg é 22 nóvembe seg R k s
næs u daga og v ku e
é um má ð

Bótagreiðslur ráðherra til
Árbótar byggðar á sandi
Borgartúni 30, 105 Reykjavík
Sími 510 5000
mottaka@lifeyrir.is
lifeyrir.is

ÞORSTEINSSON

Skýrsla Ríkisendurskoðunar er áfellisdómur yfir
vinnubrögðum við bótagreiðslur til meðferðarheimila einkum Árbótar í
Aðaldal Þáverandi félagsmálaráðherra er gagnrýndur sem og fjármálaráðherra fyrir afskipti af
málinu Ákvörðunin um að
greiða Árbót 30 milljónir
var byggð á sandi
Fréttab að ð gre nd frá þv
nóvember að fé agsmá aráðherra
sem þá var Árn Pá Árnason hefð
samráð v ð Ste ngr m J S gfús
son fjármá aráðherra sam ð v ð
meðferðarhe m ð Árbót Aða da
um bætur fyr r okun he m s ns
Þetta var gert þvert á v ja Barna
verndarstofu
Í kjö far umfjö unar nnar hóf
R k sendurskoðun athugun á þv
hvern g far ð hefð ver ð með a a
þjónustusamn nga m
Barna
verndarstofu og meðferðarhe m a
frá ár nu 1995

Forðas ber uppg örsgre ðs ur
Í skýrs unn sem nú hefur ver ð
sk að er far ð yf r a a s ka samn
nga Langmest er fja að um upp
gjör ð v ð Árbót sem kom ð verð
ur að s ðar en e nn g stutt ega um
e ns konar „sanng rn sbætur“ t
tveggja annarra meðferðarhe m
a Torfastaða og Götusm ðjunnar
Þessar þrjár gre ðs ur þykja þó tt
samanburðarhæfar
Samkomu ag fé agsmá aráðu
neyt s v ð Torfastað frá 2005 um
13 5 m jóna gre ðs u byggð e nk
um á þv að Torfastað r hefðu feng
ð ægr fram ög frá r k nu en önnur
sambær eg he m Barnaverndar
stofa agð st þó gegn gre ðs unn
Í t v k Götusm ðjunnar samd
Barnaverndarstofa sjá f um upp
gjör ð 13 7 m jón r voru gre dd
ar
aun starfsmanna og 19 9
vegna sannan egra sku da he m
s ns R k sendurskoðun te ur þó
að sú gre ðs a haf ekk átt stoð
samn ngum og sku d rnar haf
þar að auk ver ð t komnar áður
en þjónustusamn ngur nn v ð
Barnaverndarstofu var gerður
Um Árbót seg r svo að eng n rök
haf stað ð t að gre ða hjónunum
sem ráku he m ð bætur
A mennt er það mat R k sendur
skoðunar að forðast ber sérstak
ar uppgjörsgre ðs ur sem e ga sér
ekk stoð samn ngum Þótt ekk
ert bann þær og þær get hugsan
ega átt rétt á sér e nhverjum t
v kum verð ekk fu yrt að þess
þrjú he m haf átt me ra t ka
t þe rra en önnur „Á þann hátt
v rðast s kar gre ðs ur geta far ð
bága v ð jafnræð ssjónarm ð E nn
g má ve ta fyr r sér hvort s kar
gre ðs ur samræm st þe rr hugs
un sem fe st útv stun verkefna
með þjónustusamn ngum þar sem
ögmá markaðar ns ráða “

Ábendingar um úrbætur
■ R k sendu skoðun e u é að ve e ða áðuney ak ag ega a s öðu
þess hvo daga e nka ek nna með e ða he m a y bö n og ung nga
séu hugsan ega ðn
■ G e ðs u vegna samn ngss a séu gagnsæ a og má e na ega
■ M k væg e að ve e ða áðuney gang a nan ú skugga um að upp
sagn þ ónus usamn nga séu ögmæ a og e
k s ögmanns e k
e nhve va á um s k
■ E a þa e
með þ ónus u Ba nave nda s o u R k sendu skoðun e u
m k væg að ve e ða áðuney kom á s á s æðu y a e
með am
kvæmd þ ónus usamn nga
■ Se a þa ský v ðm ð um ný nga h u a he m a
■ Se a þa ský v ðm ð um agmenn un með e ða að a
■ T ygg a þa að R k sendu skoðun be s á s e kn nga með e ða he m a

„Ég er ög ræð ngur s á ur“
Sem áður seg r er angmest fja að
um má efn Árbótar skýrs unn
Meða þess sem de t hefur ver ð
um má nu er hvort uppsagnar
ákvæð ð þjónustusamn ngnum
sem ákvörðun Barnaverndarstofu
byggð á haf ver ð ótv rætt eða
ekk Það er á þá e ð að „kom t
ófyr rséðra breyt nga sem að mat
annars eða beggja samn ngsað a
rask forsendum samn ngs þessa
getur hvor að um s g óskað endur
skoðunar eða uppsagnar samn ngs
ns“ T tek ð er að s kur forsendu
brestur get ver ð að nýt ng rýma
á he m m nnk t muna e ns og
gerð st Árbót
Ste ngr mur J S gfússon sagð
aðspurður að uppsagnarákvæð ð
vær ekk ótv rætt og þv hefðu
menn ekk hætt á annað en að semja

30

m ón r króna
voru gre ddar
Árbó arh óna án
nokkurrar agasky du eða
má e na egra röksemda að
ma R k sendurskoðunar
um bætur Í t kynn ngu frá fé ags
má aráðuneyt nu sagð „að upp
sögn þjónustusamn ngs á grund
ve
forsendubrests haf ver ð
umde an eg“
Þá gagnrýnd Barnaverndar
stofa það e nn g harð ega að ekk
hefð ver ð e tað eft r á t r k s ög
manns á þv hvort bótasky da vær
fyr r hend
Þegar Fréttab að ð spurð Árna
Pá Árnason um það atr ð nóvem
ber svarað hann þv t að það hefð
ekk þótt nauðsyn egt „Ég er ög
fræð ngur sjá fur og get a veg es ð
hvað stendur þessu uppsagnar
ákvæð Það er ekk ótv rætt – angt
þv frá “

Ekk á að þur a að de a um það
N ðurstaða R k sendurskoðunar um
þess tvö atr ð gæt h ns vegar ekk
ver ð skýrar
„Að mat R k sendurskoðunar er
þetta [uppsagnar]ákvæð a a stað
ótv rætt “ seg r skýrs unn Það
haf auk þess ver ð nýtt t að segja
upp þremur öðrum samn ngum og
þv séu „aug jós fordæm “ fyr r að
be ta þv

Eð egt haf ver ð að segja upp
samn ngnum jós akrar nýt ngar
þótt þo nmæð Barnaverndarstofu
haf reynst he dur t und r ok n
R k sendurskoðun te ur e nn g að
það haf aug jós ega ver ð rangt af
ráðuneyt nu að e ta ekk t r k s
ögmanns „M k vægt er að ve
ferðarráðuneyt gang jafnan úr
skugga um að uppsagn r þjónustu
samn nga séu ögmætar og e t t
r k s ögmanns e k e nhver vaf á
um s kt Ekk á að þurfa að de a
um það “ seg r skýrs unn

Eng n má e na eg rök
Bótakrafa Árbótarhjóna byggð
e nkum á þe m rökum að þau hefðu
agt út m k nn kostnað v ð endur
bætur á húsakost meðferðarhe m
s ns að und r ag Barnaverndar
stofu og væru stórsku dug vegna
þess
Fréttab að ð sagð h ns vegar frá
þv á s num t ma að þess bótakrafa
hefð a dre ver ð studd ne num
gögnum starfsem nn hefð ver ð
sk pt á m
e gnarha dsfé aga sem
hefðu ó ka og ó jósa sku dastöðu
og að ársre kn ngar h ns sku dsetta
faste gnafé ags hjónanna hefðu
a dre ver ð agð r fram samn nga
v ðræðunum
Þá hefur Barnaverndarstofa frá
upphaf ha d ð þv fram að tugm j
óna e gutekjur sem hjón n gre ddu
sjá fum sér af fram ag r k s ns
hefðu átt að duga ve t að gre ða
n ður umræddar sku d r
Gre n ng R k sendurskoðunar á
ársre kn ngunum e ð r h ð sama
jós „Af þessum samanburð v rð
st mega ráða að eng n má efna eg
rök haf eg ð fyr r þv að gre ða
Árbótarhe m nu sérstak ega
vegna sku da eða annars kostnaðar
sem rekja mátt t endurbóta eða
uppbygg ngar á staðnum “ seg r
skýrs unn

Trausti
Hafliðason
trausti@frettabladid.is

Stígur
Helgason
stigur@frettabladid.is
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VEISTU SVARIÐ?

Jóhanna þvertekur fyrir að hafa hótað afsögn ef Icesave-lög yrðu ekki staðfest:

Hörmungar í Christchurch:

Segir Sigurði Kára að spyrja forsetann

Samúðarkveðjur frá Íslandi

ALÞINGI Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra

1. Hvað fékk Menntaskólinn

þvertekur fyrir að hafa hótað forseta Íslands
afsögn sinni eða ríkisstjórnarinnar ef Icesave-lögin
yrðu ekki staðfest.
Sigurður Kári Kristjánsdóttir, Sjálfstæðisflokki, gerði þau orð forseta Íslands að umtalsefni á
Alþingi í gær að öll spjót stæðu á forsetanum; ráðherrar hótuðu afsögn sinni eða ríkisstjórnarinnar
yrðu lögin ekki staðfest.
Sigurður Kári sagðist trúa því að forseti Íslands
gæfi ekki slíkar yfirlýsingar að tilefnislausu, með
þessu hlyti hann að vísa til orða forsvarsmanna
ríkisstjórnarinnar og krefði Jóhönnu svara þar að
lútandi. Jóhanna sagði af og frá að hún hefði hótað
forsetanum í þessa veru og hvatti Sigurð Kára að
fara til Bessastaða að spyrjast fyrir um málið; „því

Hraðbraut margar milljónir
ofgreiddar frá ríkinu?
2. Hvar er mesti ungbarnadauði í
Evrópu?
3. Hverjir verða kynnar á
Óskarsverðlaunahátíðinni í ár?
SVÖR:

HAMFARIR Íslensk stjórnvöld og

FORSÆTISRÁÐHERRA Jóhanna Sigurðardóttir kannast ekki
við að hafa hótað forseta Íslands því að segja af sér embætti
vegna Icesave-laganna.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ég hef engar frekari upplýsingar um hvernig forsetinn kemst að þessari niðurstöðu,“ sagði hún. - pg

forsetaembættið hafa sent Nýsjálendingum samúðarkveðjur
vegna hinna mannskæðu jarðskjálfta sem riðu yfir borgina
Christchurch í upphafi vikunnar.
Í tilkynningum frá forsætisráðherra og forseta segir að hugur
Íslendinga sé með þeim sem eigi
um sárt að binda, sem og öðrum
íbúum landins.
Fjölmargir Íslendingar eigi
ættingja og vini á hörmungarsvæðinu og því fylgist þjóðin náið
með framvindu mála.
- þj

1. Tæpar 200 milljónir 2. Í Tyrklandi 3.
Anne Hathaway og James Franco

Dæmdur til vistar á stofnun:

Evrópusambandið er sagt ætla að veita of lítið fjármagn í kynningarstarfið á Íslandi:

Stakk foreldra
sína í augun

Háskólar dottnir úr kynningu ESB

DÓMSMÁL Maður sem stakk báða

foreldra sína í augun með skrúfjárni á meðan þeir sváfu hefur
verið metinn ósakhæfur af Héraðsdómi Reykjavíkur og dæmdur
til vistar á öryggisstofnun.
Maðurinn var ákærður fyrir
tilraun til manndráps en til vara
fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás. Hann var sakfelldur
fyrir hið síðarnefnda. Árásin var
framin í október síðastliðnum. Auk
þess að stinga foreldrana í augun
sló hann föður sinn með krepptum
hnefa og tveggja kílóa pönnu með
þeim afleiðingum að hann hlaut
meðal annars heilahristing.
Geðlæknir sagði manninn hafa
dulin merki geðrofs og sturlunar.
Hann hafi verið ófær um að
stjórna gerðum sínum.
Foreldrunum eru dæmdar 400
þúsund krónur í bætur á mann. - sh

EVRÓPUMÁL Minnst þrír umsækj-

endur af þeim átta sem valdir voru
til að taka þátt í útboði vegna kynningarmála Evrópusambandsins á
Íslandi hafa helst úr lestinni.
Hvorki Háskóli Íslands né
Háskóli Reykjavíkur munu koma
að verkefninu, en stofnanir innan
þeirra höfðu boðið fram krafta sína
til þessa.
Samstarfsaðili Alþjóðamálastofnunar HÍ, breska fyrirtækið Ecorys,
er hætt við. Það telur sér ekki fært
að taka þátt í verkefninu því ESB
ætlar að eyða allt of litlu fjármagni
í það, að sögn Baldurs Þórhallssonar, stjórnarformanns Alþjóðamálastofnunar HÍ.
Áætlaður heildarkostnaður ESB
mun vera 1,4 milljónir evra til
tveggja ára, eða tæpar 224 milljónir
íslenskra króna.

Valin til þátttöku í útboði ESB:
1. B & S Europe, Premisa d.o.o., InWentw
2. College of Europe, Háskólinn Í Reykjavík
3. Congress Service Center, Albany Associates, M.C. Triton, AP almannatengsl
4. ECORYS, Háskóli Íslands, Góð samskipti
5. EIR Development Partners, KOM, Pomilio Blumm, European Movement Latvia
6. INTRASOFT, HCL Consultants Ltd.
7. Media Consulta International, Athygli almannatengsl
8. SAFEGE, European Service Network, Aspect Relations Publiques, Cecoforma

Evrópuréttarstofnun Háskólans
í Reykjavík ætlaði í samstarf um
kynningarmálin með College of
Europe í Brugge (CoE).
„Þeir sögðu okkur að þetta væri
stærra verkefni en þeir gerðu sér
grein fyrir í byrjun og hættu við,“
segir Jóhann Hlíðar Harðarson,
upplýsingafulltrúi HR.
Samkvæmt heimildum blaðsins
hefur hópur ráðgjafarfyrirtækisins

Cecoforma hætt við þátttöku í
útboðinu. Fyrirtækinu hafi komið
íslenskur launakostnaður á óvart.
Timo Summa, sendiherra
ESB á Íslandi, vill hvorki neita
né staðfesta neitt um stöðu
útboðsmálanna á meðan þau
eru í ferli. Líklega verði
tilkynnt um niðurstöðu
útboðsins í næstu viku.
- kóþ

BALDUR
ÞÓRHALLSSON
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Nýjar krassandi kiljur
á ánæjulegu verði!
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Björn Zoëga, forstjóri Landspítalans, um gagnrýni á uppbyggingu við Hringbraut og erﬁðan niðurskurð

Vonar að tími niðurskurðar sé að baki
Björn Zoëga hefur axlað þá ábyrgð að skera niður í rekstri Landspítalans með eftirtektarverðum árangri. Hann undrast
gagnrýni á byggingu nýs spítala og kallar eftir því að menn kynni sér fyrirliggjandi gögn, eins og Svavar Hávarðsson komst að.

N

ýlega kíkti ég í
blöð frá þeim tíma
þegar aðalbygging
gamla Landspítalans var opnuð á
sínum tíma og þá
sagði málsmetandi fólk að húsið
væri allt of stórt og það tækist
aldrei að fylla það,“ segir Björn
Zoëga, forstjóri Landspítalans.
„En eins og þá byggir framkvæmdin núna á brýnni þörf. Húsnæðið
sem við rekum spítalann í í dag er
gamaldags og virkar ekki lengur í
nútíma spítalarekstri. Við munum
ná hagkvæmari rekstri og skjólstæðingum okkar mun líða miklu
mun betur en í dag. Gagnrýnin
hefur verið ómarkviss og þar hefur
ekki verið byggt á þeim gögnum
sem hafa legið fyrir. Þær hafa þó
verið kynntar sérstaklega.“
En er ekki eðlilegt að fólk hafi
áhyggjur af því að þetta verði dýrara en fullyrt hefur verið? Sagan
segir okkur að stórar framkvæmdir
á Íslandi reynast oft dýrari en upphaflega var gert ráð fyrir?
„Jú, það er mjög skiljanlegt. Það
er hins vegar ekkert sem bendir
til þess að þessi framkvæmd sé á
leið úr böndunum. Það var ákveðið
fyrir tveimur vikum að fá erlendan aðila til að fara í gegnum kostnaðaráætlun verkefnisins enn og
aftur. Og við teljum, þrátt fyrir
nokkur fjárútlát, nauðsynlegt að
fá utanaðkomandi aðila til að sannreyna alla útreikninga núna þegar
hönnun er að ljúka.“

Sparar stórfé
Hverju skilar nýr spítali í hagkvæmari rekstri?
„Nýr spítali mun spara okkur um
tvo milljarða á ári en við hagræddum í rekstri á síðasta ári fyrir um
3,3 milljarða. Þetta eru háar tölur
en það má líta á þessa framkvæmd
frá öðrum sjónarhóli. Þessi áfangi
sem við erum að ráðast í kostar um
fjörutíu milljarða. Það er kostnaðurinn við rekstur Landspítalans í
eitt ár. Í því samhengi er þetta ekki
óyfirstíganlegt því í þessari tölu
er allt; steypan, tækin, hönnunin,
vegirnir. Allt.“
Hver verður munurinn á veru á
nýja spítalanum samanborið við
að liggja inni á spítalanum núna?
„Við erum með herbergi sem taka
allt upp í sex manns. Fólki líður
ekki vel undir slíkum kringumstæðum. Það er ónæði og fólk sefur
illa. Höfum hugfast að fólk er mjög
veikt sem liggur á spítölum í dag.
Upplifunin af nýja spítalanum
verður að þar er einbýli fyrir alla.
Ein aðalbreytingin er að við verðum ekki að færa sjúklinga á milli
deilda útaf breytingum á þjónustu-

FRAMTÍÐIN Björn hefur þurft að taka margar óvinsælar og erfiðar ákvarðanir á stuttum tíma. Hann bindur miklar vonir við nýjan

spítala sem senn rís á Hringbrautarreitnum.

stigi. Sjúklingurinn fær sitt herbergi og vonandi náum við að veita
alla þjónustu þar. Hugsunin er að
hver og einn geti verið nær sínum
nánustu á erfiðum tímum, sýkingarhætta verði minnkuð verulega en
það er einn aðaláhættuþátturinn á
sjúkrahúsum í dag. Fólk heldur
sinni reisn, til dæmis verður það
úr sögunni að konur og karlar deili
stofu. Þetta snýr líka að starfsfólkinu því þetta mun gjörbylta vinnuaðstöðu. Húsið er hannað fyrir
nútíma læknisfræði. Í dag erum við
að nota sendiferðabíla til að ferja
fólk og búnað á milli húsa. Þetta er
auðvitað ekki boðlegt.“
Varðandi öryggi spítalans. Hvað
viltu segja um tortryggni í garð
upplýsingagjafar Landspítalans?
„Þar er alltaf erfitt að svara fólki
sem tortryggir okkar störf. En við
erum undir stöðugu eftirliti og
allar tölur um dauðsföll á spítalanum, öryggi og einstök atvik fara til
Landlæknis. Ég held að það megi
ekki gleyma því að frá því að ég tók
við höfum við lagt allt á borðið. Ég
veit ekki til þess að aðrar opinberar
stofnanir séu jafn duglegar við að
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gefa slíkar upplýsingar. Það þarf
mikla tortryggni til að halda því
fram að við fölsum tölur eða upplýsingar um okkar störf. Við lítum
á upplýsingagjöf sem tæki til að
þjóðfélagið geti veitt okkur aðhald.
Hins vegar má líka segja að andinn í þjóðfélaginu einkennist af tortryggni. En við tökum ekki þátt í
neinum feluleik og það er ekkert
sem við látum ekki frá okkur.“

Kallar eftir nýsköpun
Landspítalinn er vettvangur rannsókna og kennslu. Hvað breytist á
þeim vettvangi?
„Kennsluhlutinn er mjög stór
hér á spítalanum og ellefu hundruð
nemendur fara í gegnum spítalann
á hverju ári. Við berum ábyrgð á
því að mennta upp komandi kynslóðir þeirra og sjá til þess að viðhalda heilbrigðiskerfinu. Rannsóknarhlutinn hefur verið mjög
sterkur. Við erum í fremstu röð
í heiminum í framleiðslu á ritrýndum greinum. Spítalinn á hlut
í fjörutíu prósentum af þessum
fræðaverkum. Núna er að koma út
skýrsla á vegum norræna ráðherraráðsins um gæði þeirra rannsókna
sem gerðar eru á háskólasjúkrahúsunum. Þar er skoðað hversu oft er
vitnað til fræðigreina af öðrum sérfræðingum. Þar er Landspítalinn í
fyrsta sæti, og það er ekki reiknað
út frá höfðatölu. Á eftir okkur koma

Karólínska sjúkrahúsið í Svíþjóð og
Rikshospitalet í Kaupmannahöfn en
Karólínska er á lista yfir fimmtíu
bestu sjúkrahús í heimi. Þetta er
auðvitað ekki allt unnið inni á spítalanum og má nefna samstarf við
Íslenska erfðagreiningu sem hefur
gefið okkur mikið.“
Hvaða möguleikar eru til að
auka rannsóknir?
„Þrátt fyrir margar rannsóknir
af miklum gæðum þá vantar að
mínu viti að þær gefi af sér meiri
nýsköpun. Við höfum ekki verið
nægilega vakandi fyrir að koma
okkur upp einkaleyfum, til dæmis.
Möguleikarnir felast í því að
breyta kúltúrnum. Einn af styrkleikum Íslands eru rannsóknir á
heilbrigðissviði og þar eru gríðarlegir nýsköpunarmöguleikar. Þetta
er hluti af okkar framtíðarsýn um
nýja spítalann og við erum nú
þegar að þróa vinnufyrirkomulag
sem á að nýtast okkur í framtíðinni.
Það þýðir ekkert að ætla að breyta
öllu daginn sem við flytjum. Það er
útilokað og við verðum vel undirbúin. Ég held að við séum komin vel á
veg með að nútímavæða Landspítalann og nálgast þau vinnubrögð
sem viðgangast annars staðar.“

Illa farið með fjármuni
Með þessu ertu í raun að segja að
það hafi verið mikið að rekstri
spítalans lengi vel, er það ekki?

„Ég tel augljóst að við vorum
ekki á réttri leið. Það verður að
horfa á það að þessi stofnun varð
til við sameiningu tveggja spítala
fyrir rúmum áratug. Við vorum
búin að ná vissri samþættingu
en næsta skref var ekki búið að
taka.“
Kreppan hefur varpað ljósi á
nýtingu fjármuna og margt bendir til að illa hafi verið farið með fé.
Hver er þín skoðun?
„Já, það hníga rök að því. Það
verður samt að halda því til haga
að kreppa gefur skilning á því að
fara út í erfiðar aðgerðir. Starfsfólkið tók á sig byrðar vegna þess
að það vissi að annað var ekki
hægt. Það var ekki val um annað
en að snúa dæminu við og fólkið
vann að þessum breytingum sjálft.
Kreppan hefur breytt spítalanum
þannig að við nýtum fjármagn
miklu betur. Ég held að það séu
margir hlutir sem hafa ekki batnað; það verður að koma í ljós hvort
þeir hafa orðið verri. Ég held að
það hafi náðst að halda í horfinu,
og það er afrek að mínu viti.“
Hvernig er fyrir menntaðan
bæklunarskurðlækni að sitja í
þessum stól og hvaða þýðingu
hefur það fyrir reksturinn að
læknir en ekki rekstrarmaður
gegni starfinu?
„Þetta er tvíþætt spurning. Á
Norðurlöndunum og víða í Bandaríkjunum eru menntaðir læknar
aftur að setjast í þessa stóla og
það hefur reynst vel að velja þá
sem leiðtoga. Á bestu sjúkrahúsunum í Bandaríkjunum koma forstjórarnir af gólfinu og vita um
hvað þeir eru að tala og þurfa ekki
ráðgjafa til að segja þeim hvað er
að gerast á spítalanum.
Hvað mig varðar persónulega þá
datt ég inn í þetta vegna áhuga á
stjórnunarstörfum og fékk þjálfun í Svíþjóð. Þar þurfti ég að taka
ákvörðun um það hvort ég ætlaði
að einbeita mér að rannsóknum
eða einbeita mér að stjórnun. Mér
finnst gaman að laga það sem ég
sé að ekki virkar. Kannski kemur
eitthvað af minni menntun sem
skurðlæknir inn í það.“
Þú hefur töluverð samskipti
við þann heilbrigðisráðherra sem
situr á hverjum tíma. Hvað getur
þú sagt um þau samskipti?
„Það sem skiptir mestu máli er
að stjórnvöld komi sér upp heildstæðri stefnu og láti stjórnendur
síðan um að útfæra þær hugmyndir. Ef ráðherra ætlar að setja eigin
fingraför á reksturinn þá er auðvitað ekki gott að þeir komi og fari
með fárra mánaða millibili eins og
raunin hefur orðið. Ég hef reynslu
af fjórum ráðherrum. Þeirra
afskipti, og ég nefni ekki nöfn,
hafa verið frá því að hafa sama og
engin afskipti í það að hafa áhuga á
því hvar vaskar eru staðsettir inni
á spítalanum.“

Framtíðarsýn
Hvað getur þú sagt um þennan
tíma sem liðinn er og hver er þín
framtíðarsýn fyrir spítalann?
„Ég viðurkenni það fúslega að
þegar ég tók við þessu starfi þá
bjóst ég við hinu versta. Sá ótti var
ástæðulaus. Það er vonandi merki
um að ég hafi náð árangri. Það
dettur engum í hug að fullyrða að
ekki megi gagnrýna mín verk. Það
er ekki hægt á tímum sem þessum
að komast hjá því að taka rangar
ákvarðanir og aðrar erfiðar sem
eru gagnrýniverðar. En ég vona
svo sannarlega að það erfiðasta sé
að baki. Ég vil ekki standa í þeim
sporum að taka ákvarðanir um
hvaða þjónustu við getum veitt og
hvað þarf að leggja af. Framtíðarsýnin er að aðlagast nýjum vinnuaðferðum sem henta glæsilegum
nýjum spítala, og verða betri.
Þannig getum við aukið við okkar
þjónustu og gefið fagfólkinu hér
tækifæri til að vaxa.“
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Andvaraleysi í mengunarmálum:

Goðsögn hrundið

G

oðsögnin um hreina landið í norðri með heilnæma loftið,
tæra vatnið og sjálfbæru orkuna hefur verið afar lífseig
hér á landi. Smám saman er þó að koma í ljós að Íslendingar hafa flotið sofandi að feigðarósi þegar kemur að
mengunarmálum; litið undan og viljað trúa því að það
sem ekki er vitað um, mælt og skráð, það sé ekki til.
Frá upphafi þessa árs hefur birst hér í Fréttablaðinu röð frétta um
díoxínmengun af völdum sorpbrennsla á nokkrum stöðum á landinu.
Slíkar brennslur hafa sent eiturefni út í andrúmsloft friðsælla og
fagurra þorpa þar sem fólk taldi að það andaði eingöngu að sér hreinu
íslensku sjávar- og sveitalofti, dýrin bitu hreint og ómengað gras og
afurðirnar sem af þeim kæmu væru þar af leiðandi bæði hreinar og
heilnæmar.
Þeir sem ábyrgð báru á þessari
SKOÐUN
eiturefnaútspýtingu litu markvisst undan, vanræktu að mæla
Steinunn
mengun og að upplýsa um niðurStefánsdóttir
stöður þegar hún hafði verið mæld.
steinunn@frettabladid.is
Á einum stað þarf bóndi að fella
bústofn sinn eftir að í ljós kom að
díoxínmagn í skepnunum var slíkt
að afurðirnar teljast ekki hæfar til
manneldis. Ekki er vitað hvort eða hvenær jörð hans verður byggileg
að nýju. Á öðrum stað var sorpið brennt á lóð grunnskólans. Slíkt var
andvaraleysið.
Annað dæmi er svifryksmengun í þéttbýli. Dofri Hermannsson
rifjaði á bloggi sínu í vikunni upp að áður en farið var að mæla svifryk
í Reykjavík var hún hvorki meira né minna en hreinasta höfuðborg í
heimi. Þegar farið var að mæla svifrykið kom hins vegar í ljós að oft
á ári fer mengun yfir hættumörk. Þannig var goðsögninni hrundið
með því einu að afla upplýsinga.
Í vikunni birtust svo hér í blaðinu fréttir af öðru mengunarmáli. Hér
á landi hefur til þessa ríkt algert andvaraleysi gagnvart PCB-eiturefnum sem finna má í byggingarefni sem var notað um áratugaskeið
eftir miðja síðustu öld. Vitað er að PCB hefur heilsuspillandi áhrif
bæði á íbúa þeirra húsa þar sem eiturefnið er og ekki síður þá byggingaverkamenn sem vinna við viðhald eða niðurrif húsa með PCB.
Stefán Gíslason umhverfisfræðingur hefur sýnt fram á að líklegt
sé að tugi tonna af PCB sé að finna í húsum sem byggð eru á árabilinu
1956 til 1980. Þó hefur aldrei verið sóst eftir mælingum á PCB-mengun
í byggingarefni hjá rannsóknarstofu hér á landi sem getur mælt magn
efnisins.
Ekki er vitað til að sýnd sé sérstök varúð þegar verið er að
vinna í húsum sem byggð eru á tímabilinu eða við niðurrif þeirra.
Félagsbústaðir eru þó undantekning frá þessu en þar á bæ er gengið út
frá því að hús sem byggð eru á því tímabili sem um ræðir séu menguð
og byggingaverkamenn á þeirra vegum viðhafa varúðarráðstafanir
á borð við þær sem tíðkast í öðrum löndum þegar verið er að vinna í
húsum sem vitað er að séu PCB-menguð.
Á hreinasta landi í heimi er þannig ótrúlega víða pottur brotinn.
Góðu fréttirnar eru þó að bæði ráðherra umhverfismála og þær stofnanir sem með mengunarmál vinna hafa brugðist við upplýsingum um
díoxínmengun af festu og ábyrgð. Meðan svo er má binda vonir við
að unnið verði að úrbótum í mengunarmálum í stað þess að byggja
hugmyndir um mengun, eða öllu heldur mengunarleysi, á úreltum
goðsögnum.
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Talið fyrir Tryggva

Gagnlegt

Vinsæll Þórólfur

Starfsfólk menntamálaráðuneytisins
hefur nú eytt einum mánuði í að
telja fyrir Tryggva Þór Herbertsson
hversu oft þingmenn og álitsgjafar
komu fram í sjónvarpi og útvarpi
ríkisins síðustu tvö ár. Tryggvi
hafði lýst áhyggjum af
því hversu skarðan hlut
sjálfstæðismenn (lesist:
Tryggvi Þór Herbertsson) bæru þar frá borði.
Niðurstaðan er nú fengin.
Tryggvi var temmilega
áberandi árið 2009 en
mun minna í fyrra. Eftirspurn eftir honum virðist
því vera á undanhaldi.

Tryggva gagnast líka vonandi upplýsingar um þá álitsgjafa sem
mættu oftar en þrisvar í
Kastljós árið 2009. Það
eru sex manns. Þar trónir
á toppnum Evróvisjónstjarnan Jóhanna Guðrún Jónsdóttir. Fast
á hæla hennar fylgir
Ástþór Magnússon.
Hann var þá í framboði til Alþingis.
Selma Björnsdóttir kemst líka
á blað. Hún var
ekki í framboði.

Tölurnar yfir gesti í Speglinum eru
athyglisverðastar. Þar er prófessor
Þórólfur Matthíasson efstur yfir
tíðustu heimsóknirnar bæði
árin. Aðrir sívinsælir eru
Gunnar Helgi Kristinsson
og Vilhjálmur Bjarnason.
Þeim sem áhuga hafa á
kyngreiningu fjölmiðla gæti
líka þótt það býsna fróðlegt
að á listana yfir þá sem mættu
reglulega í Spegilinn þessi
tvö ár komast 29 manns. Þar
af eru 25 karlar. En Tryggva
blöskra líklega vinsældir
Þórólfs öllu meira.
stigur@frettabladid.is

HALLDÓR

Dagur tónlistarskólanna
Tónlistar skólar

Einar Georg
Einarsson
íslenskukennari

S

ú var tíð að einungis ríkra manna börn
áttu þess kost að læra á hljóðfæri og enn
er pottur brotinn í þeim efnum. Varla er
hægt að tala um jafnrétti til náms fyrr en
allir tónlistarnemar á landinu geta stundað sitt nám óháð aldri, búsetu og efnahag.
Reykjavík er nú einu sinni höfuðborgin
okkar, þar eru helstu skólarnir og þangað
leita tónlistarnemar hvaðanæva sem kjósa
að mennta sig frekar. En þetta fólk er í
vondum málum því það á engan styrk vísan.
Fyrir nokkrum árum hætti borgin að greiða
með aðkomunemendum og sveitarfélögin
neita yfirleitt að veita þeim sem læra í
Reykjavík raunhæfan styrk. Sem foreldri
úti á landi þekki ég af eigin raun hve niðurlægjandi það er að standa eins og þurfamaður inni á hreppsskrifstofu og betla fyrirgreiðslu og fá synjun. Það má fara nærri um
hvaða afleiðingar þessi mismunun hefur.
Nú hefur Reykjavíkurborg, fyrirmynd
annarra sveitarfélaga, boðað allt að 18%
niðurskurð á framlögum til tónlistarkennslu sem bætist við 14% sem nýlega
voru skorin af. Jafnframt stendur til að
greiða einungis með nemendum 16 ára og
yngri. Af þessum sökum hljóta margir að
hætta formlegu námi en líklega reyna þó
einhverjir að verða sér úti um einkatíma
utan hins samræmda kerfis. Það verður

Útlitið er svo dökkt að
hugsanlega verða einhverjir tónlistarskólar að loka og
það væri mikið slys.

sjónarsviptir að framhaldsdeildum innan
skólanna því að þar eru fyrirmyndir yngri
nemendanna sem styttra eru á veg komnir.
Útlitið er svo dökkt að hugsanlega verða
einhverjir tónlistarskólar að loka og það
væri mikið slys. Þótt þessir skólar eigi sér
ekki langa sögu hérlendis eru þeir merkilegar menningarstofnanir sem hafa viðað
að sér færum kennurum, tækjabúnaði og
miklu af tónlistarefni. Þeir vekja metnað
nemenda, auka sjálfstraust þeirra, hvetja
þá til dáða og veita þeim þjálfun í samvinnu. Tónlist er mannbætandi. Hún örvar
skapandi hugsun, skerpir fegurðarskynið og þjálfar aga og einbeitingu sem aftur
smitar út í annað nám og gerir það auðveldara. Nám í tónlist er alvörunám og á
að vera jafn sjálfsagður hlutur og lestur og
skrift. Stöndum vörð um tónlistarskólana.
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Í labbitúr með hjálm?
Í DAG
Pawel Bartoszek
stærðfræðingur

E

in rökin gegn lögfestingu
skyldunotkunar á reiðhjólahjálmum hafa verið að hjólreiðar
eru ekki hættulegri en til
dæmis ganga, þannig að alveg
eins mætti skylda gangandi
vegfarendur til að klæðast
höfuðhjálmum.
Af fenginni reynslu ber að varast að ota slíkum absúrdisma að,
því einhver gæti tekið hugmyndinni fagnandi. Og viti menn: Í
frumvarpi til umferðarlaga sem
nú liggur fyrir þinginu er í fúlustu alvöru lagt til að ráðherra
verði heimilt að setja reglugerð
um hlífðar- og öryggisbúnað allra
óvarinna vegfarenda. Með öðrum
orðum er lagt til að ráðherra geti
skyldað gangandi vegfarendur
til að klæðast hjálmum, legghlífum og endurskinsvestum, með
einfaldri reglugerð.
Þessi heimild hvílir á hæpnum
forsendum. Frumorsök þess að
gangandi og hjólandi vegfarendur
slasast og deyja í umferðinni er
að bílar keyra á þá. Frumorsökin
er ekki það að þeir séu dökkklæddir, hjálmlausir og utan við
sig. Samt er alltaf allt gert til að
skella skuldinni á slys mjúkra
vegfarenda á þá sjálfa og skylda
þá til að dúða sig upp í skær
hlífðarföt svo ökumenn sjái þá.
Þrátt fyrir það sem reynt hefur
verið að hamra á er ábatinn af
notkun reiðhjólahjálma takmarkaður. Nýsjálendingar innleiddu
hjálmaskyldu á tíunda áratug
seinustu aldar og þrátt fyrir að
hjálmanotkun hafi farið úr engu
í ekkert fækkaði slysum á hjólreiðamönnum óverulega, auk þess

sem sama fækkun varð meðal
annarra vegfarenda. Með öðrum
orðum er ekki hægt að fullyrða að
hjálmaskylda í Nýja-Sjálandi hafi
fækkað slysum á hjólreiðafólki.
Á hinn bóginn fækkaði þeim
sem hjóluðu. Á þeim áratug sem
lögin tóku gildi fækkaði ferðalögum á reiðhjólum í Nýja-Sjálandi
um fjórðung. Ekki er hægt að
fullyrða með vissu að hjálmalögunum hafi þar einum verið um að
kenna en ýmislegt styður þá tilgátu. Þau lönd í Evrópu þar sem
flestir hjóla, Danmörk og Holland, eru þau lönd þar sem hvað
fæstir nota hjálma. Þess má líka
geta að þessi lönd eru þau öruggustu í heimi til að hjóla í. Nýsjálenskir hjólreiðamenn eru tvisvar til þrisvar sinnum líklegri til
að slasast en þeir dönsku.

málaðar skinkur og bankakarla á
reiðhjólum. Ekki bara einhverja
útlaga í spandexgöllum.
Stundum heyrist í þessari
umræðu sú skoðun að það sé
kannski allt í lagi að setja í lög
ákvæði um hjálma og endurskinsmerki án refsingarákvæða.
Undarleg hugsun. Menn setja ekki
á sig bílbelti af ótta við sektina.
Langflest fólk er löghlýðið. Langflest fólk mun því frekar velja að
sleppa göngu- eða hjólatúrnum ef
það er ekki með hjálm við höndina, fremur en að brjóta lög.
Síðan er það auðvitað svo að
lög geta hafa áhrif á bótastöðu
slasaðra.
Sé keyrt á gangandi vegfaranda á gangbraut er auðveldara
að sanna að hann hafi ekki verið
með endurskinsmerki heldur en

2010

Ef menn þurfa að klæðast hallærislegum fötum og bera með sér egglaga
frauðköggul hvert sem þeir fara þá
minnkar það líkur á að venjulegt fólk fari að hjóla
Margt bendir nefnilega til
að besta öryggisaðgerð í þágu
gangandi og hjólandi sé fjölgun
þeirra.
Eftir því sem fleiri hjóla, aka
færri, og þeir ökumenn eru þá
vanari hjólum í umferðinni.
Hjálmaskyldur og aðrar aðgerðir
sem minna fólk á hætturnar við
það að labba eða hjóla geta þannig
dregið úr umferðaröryggi.
Hjálmar og vesti gera hjólreiðar óþægilegri. Ef menn
þurfa að klæðast hallærislegum
fötum og bera með sér egglaga frauðköggul hvert sem þeir
fara minnkar það líkur á að
venjulegt fólk fari að hjóla. Fólk
í Kaupmannahöfn hjólar eins og
það kemur út úr húsi. Þar má sjá

að sanna að bílnum hafi verið
ekið of hratt. Íþyngjandi reglugerðir um fatnað gangandi og
hjólandi vegfarenda geta því haft
áhrif á réttarstöðu þessa fólks,
þegar það verður fyrir slysum.
Ef það eykur öryggistilfinningu fólks að nota hjálm eða vesti
þá er það besta mál og ég hvet
engan til að hætta því. Stjórnvöld eiga hins vegar að láta af
löggjafartilburðum sem festa
í sessi ímynd heilbrigðra samgöngumáta sem hættulegrar iðju,
sérstaklega þar sem rannsóknir
benda ekki til þess að hjálma- og
endurskinsmerkjaskylda myndi
fækka slysum á fólki. Hún mun
hins vegar fækka þeim sem labba
og hjóla. Það væri vont.
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Þökkum traustið
Íslenska ánægjuvogin er félag, sem Samtök iðnaðarins,
Stjórnvísi og Capacent Gallup standa að hvað varðar þátttöku
í Evrópsku ánægjuvoginni. Markmið verkefnisins er að láta
fyrirtækjum í té samræmdar mælingar á ánægju viðskiptavina
en einnig nokkrum öðrum þáttum, sem hafa áhrif á hana,
s.s. ímynd, mat á gæðum, og tryggð viðskiptavina.
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Sanngjarna umfjöllun um Icesave
Icesave

rb
brau
raut

Gunnar Bragi
Sveinsson
þingmaður
Framsóknarflokksins

Krrin
ng

F

Kringlan

ERUM FLUTT
ÚR KRINGLUNNI
Á LAUGAVEG 178

OPNUNARTILBOÐ

orseti Íslands mat það svo að
þjóðin ætti að fá að segja álit
sitt á því hvort hún vildi taka að
sér að greiða skuldir þeirra fjárglæframanna sem stofnuðu til Icesave-reikninganna. Enginn hefur
sýnt fram á að henni beri að gera
slíkt skv. lögum. Ekki er deilt um
að sá samningur sem nú er á borðinu er 400–500 milljörðum skárri
en sá sem ríkisstjórnarflokkarnir
vildu fyrst að þjóðin greiddi.
Stjórnarandstaðan, forsetinn
og þjóðin með undirskriftarsöfnun sinni eiga heiðurinn af þessum bata. Áhætta af nýjum samningi er enn til staðar þótt hún sé
minni. Gallinn er sá að við vitum
ekki hver hún er, nema að áhættan fer líklega ekki yfir 230 milljarða. Fyrir 230 milljarða má
reyndar gera ýmislegt. Áhætta
af dómsmáli er vissulega nokkur
og óvissan er því einnig til staðar þar. Telja verður litlar líkur á
að Bretar og Hollendingar muni
höfða mál; fremur muni þeir láta
reyna á málið fyrir EFTA-dómstólnum, sem þá gæfi álit um það
hvort Íslendingar hefðu gerst

Icesave-samningurinn þarf að fá vandaða og
hlutlausa kynningu en vandséð er hvernig
henni verður við komið.
brotlegir við þær tilskipanir sem
Evrópusambandið hefur sett og
við tekið upp. Áhættan af þeirri
dómsmeðferð er fyrst og fremst
pólitísk enda dómstóllinn í eðli
sínu pólitískur.
Hollenskir þingmenn hafa sagt
í fjölmiðlum að Íslendingar séu að
brjóta samninga með því að samþykkja ekki Icesave. Hvaða samninga erum við að brjóta? Eru einhverjir samningar sem hafa verið
gerðir sem við vitum ekki um?
Ekki þekki ég til þess að samningar um þetta hafi verið gerðir
við Hollendinga eða Breta. Annað
athyglivert hefur komið fram hjá
hollensku þingmönnunum og það
er að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (AGS) hafi skilyrt aðstoð við
Íslendinga við það að Icesave yrði
greitt. Hvað eiga þingmennirnir við? Hafa fulltrúar AGS ekki
staðfastlega neitað þessu?
Ef það er þannig að ríki Evrópu
ætli að beita sér gegn Íslendingum þá er það vitanlega grafalvarlegt mál. Nú er mikilvægt að ríkisvaldið taki til varna og svari þeim
hótunum sem að okkur er beint.

Bretar og önnur Evrópuríki hafa
mikla hagsmuni af því að eiga viðskipti við Íslendinga. Nægir þar
að nefna að milli 5.000 og 10.000
manns hafa atvinnu af íslensku
sjávarfangi í Bretlandi. Það væri
því áfall fyrir breskt atvinnulíf
ef Íslendingar hættu að flytja út
sjávarfang til Bretlands. Þá má
ekki gleyma því að alþýðuflokksmaðurinn Gordon Brown beitti
hryðjuverkalögum gegn Íslandi
og olli með því Íslendingum miklu
fjárhagslegu og efnahagslegu tjóni.
Við hljótum að verja hendur okkar.
Icesave-samningurinn þarf að
fá vandaða og hlutlausa kynningu
en vandséð er hvernig henni verður við komið. Fæstir fjölmiðlar
hafa gætt hlutleysis og eru því
vart hæfir til að fjalla um málið.
Margir svo kallaðir álitsgjafar
úr háskólasamfélaginu hafa tekið
afstöðu og gert sig þannig ómarktæka sem hlutlausa aðila. Treysta
verður innanríkisráðherra til að
sjá til þess að umfjöllunin verði
sanngjörn og dragi fram kosti og
galla þess að samþykkja eða ekki
samþykkja.
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Er menningarslys yfirvofandi?
Tónlistarskólar
Stefán Edelstein
skólastjóri Tónmenntaskóla Reykjavíkur

Þ

eir sem láta sig menningarmál varða hafa vafalaust fylgst
með umræðum um væntanlegan
niðurskurð Reykjavíkurborgar til
tónlistarskóla borgarinnar.
Fjölmennur mótmælafundur
fyrir utan Ráðhúsið 1. febrúar sl.
vakti líka athygli í þessu sambandi.
Tónlistarskólarnir í Reykjavík eru
sjálfseignarstofnanir eða einkaskólar. 18 tónlistarskólar í Reykjavík eru með þjónustusamninga við
Reykjavíkurborg.
Í þjónustusamningunum er skýrt
kveðið á um hvaða þjónustu hver
skóli veitir, bæði hvað varðar fjölda
nemenda, fyrirkomulag kennslu og
fleiri þætti. Skólarnir gefa borginni
skýrslur um starfsemi sína, skila
árlega endurskoðuðum reikningum
og lúta eftirlitsvaldi borgarinnar á
margskonar hátt.
Tónlistarskólarnir í Reykjavík
eru ekki steyptir í sama mót heldur
er um að ræða breiða flóru þar sem
hver skóli hefur sín sérkenni og
áherslur. Námsframboðið í tónlistarskólum í Reykjavík er því gífurlega fjölbreytt. Það sem er sameiginlegt með þeim öllum er hinsvegar
sú staðreynd, að þeir starfa samkvæmt Aðalnámskrá tónlistarskóla
og skv. greinanámskrám sem taka
til söngnáms og náms á öll hljóðfæri. Allar námskrárnar hafa
verið gefnar út af menntamálaráðuneytinu. Prófin, þ.e. grunnpróf, miðpróf, og framhaldspróf
í söng og hljóðfæragreinum sem
og tónfræðagreinum eru nokkurn veginn stöðluð og samræmd
á landsvísu. Utanaðkomandi prófdómarar á vegum Prófanefndar

Uppbygging tónlistarnáms á Íslandi hefur
verið markviss, undraverð og með afbrigðum
góð og árangursrík. Hún hefur staðið yfir áratugum
saman og á tónlistarskólakerfið íslenska er litið sem
gæðakerfi
tónlistarskólanna koma til að dæma
árangur á þessum prófum.
Á ofangreindri lýsingu sést að
hér er um vel skipulagt og skilvirkt nám í tónlistargreinum að
ræða sem nær frá þriggja ára aldri
upp í nám eldri nemenda sem eru
á framhaldsstigi og háskólastigi.
Að loknu framhaldsprófi fara þeir
nemendur sem ætla sér í framhaldsnám í tónlist í hinar ýmsu tónlistardeildir í Listaháskóla Íslands
eða þá beint í tónlistarháskóla
erlendis.
Uppbygging tónlistarnáms á
Íslandi hefur verið markviss,
undraverð og með afbrigðum góð
og árangursrík. Hún hefur staðið yfir áratugum saman og á tónlistarskólakerfið íslenska er litið
sem gæðakerfi sem löndin í kringum okkur líta á sem algera fyrirmynd. Hlutverk tónlistarskólanna
(á landsvísu en þó sérstaklega í
Reykjavík þar sem mest er um
að nemendur stundi framhaldsnám í tónlist) hefur verið að leggja
grunn að þeirri fjölbreyttu tónlistarmenningu og því fjölskrúðuga tónlistarlífi sem er eitt af
aðalsmerkjum höfuðborgarinnar.
Ég ætla ekki að telja upp þá
mörg hundruð tónlistarviðburði
sem haldnir eru árlega. Allt þetta
eru staðreyndir sem hægt er að
fletta upp. Kórónan er síðan Sinfóníuhljómsveit Íslands, en hróður
hennar hefur borist víða um lönd.
Utan höfuðborgarinnar er sú
venja ríkjandi að tónlistarskólarnir

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
U
Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi
ísi
eða fengið sendan daglegan tölvupóst
með blaði dagsins. Nánari
upplýsingar á: visir.is/dreifing

eru reknir af sveitarfélaginu beint.
Ítarleg tölfræðileg úttekt sem
hefur verið gerð sýnir að nemendafjöldi í tónlistarskólum í sveitarfélögum utan Reykjavíkur er hlutfallslega mun meiri en í Reykjavík.
Höfuðborgin stendur sig því verr í
þessari þjónustu við borgarbúa en
sveitarfélögin utan Reykjavíkur.
Reykjavíkurborg hefur ekki
byggt neina tónlistarskóla. Tónlistarskólarnir hafa þurft að byggja
yfir starfsemi sína sjálfir eða
leigja húsnæði. Mikil fjárfesting
hefur því fylgt starfsemi tónlistarskólanna í Reykjavík. Þá er ónefndur mikill kostnaður sem felst í
hljóðfærum og alls kyns tólum og
tækjum (bara einn sæmilegur notaður flygill kostar 4-6 milljónir).
Nágrannasveitarfélögin Kópavogur, Garðabær og Hafnarfjörður
hafa byggt glæsilegan sérhannaðan húsakost fyrir tónlistarskólana
sína og verið er að byggja stórglæsilega aðstöðu fyrir tónlistarskólann í Reykjanesbæ.
Í stuttu máli: Reykjavíkurborg
hefur fengið þjónustu tónlistarskólanna sinna ókeypis og á silfurfati þar sem öll uppbygging þeirra
hefur verið framkvæmd af einkaaðilum eða félögum. Hinsvegar
hefur borgin greitt nánast allan
launakostnað sem hefur veitt skólunum það rekstraröryggi sem þeir
þarfnast.
Önnur grein höfundar um efnið
bíður birtingar hjá Fréttablaðinu.
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EGGERTSSON
69 ÞORSTEINN
„Við búum á nokkuð stórri en fámennri eyju norður í Atlantshafi. Það er þó ekki þar
textahöfundur er 69 ára í dag.

með sagt að við þurfum að líta á okkur sem einhvers konar Bjart í Sumarhúsum.“

timamot@frettabladid.is

KYNNINGARFUNDUR Í TJARNARBÍÓI: MÓTUN ÍSLENSKRAR HÖNNUNARSTEFNU

Mótun stefnu mikilvægt skref
Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi

Guðlaugur Þ.
Jóhannesson
rafvirkjameistari,

lést á líknardeild Landakotsspítala þann 21. febrúar.
Útförin fer fram frá Laugarneskirkju þann 8. mars
kl. 13. Jarðsett verður í Gufuneskirkjugarði.
María Másdóttir
Már Guðlaugsson
Kristófer Másson
Tryggvi Másson
Þórir Guðlaugsson
Andri Snær Þórisson
Sævar Þór Þórisson

Sigrún Sif Karlsdóttir

Elsku frænka okkar,

Ragna Sigurbjörg
Guðmundsdóttir
Norðdahl
hjúkrunarkona,

er látin. Útförin fer fram frá Hallgrímskirkju
þriðjudaginn 1. mars kl. 13.00.
Margrét Pálsdóttir
Norma Norðdahl

Elskulegur eiginmaður minn, faðir
okkar, tengdafaðir, afi og langafi

Mótun hönnunarstefnu fyrir Ísland
verður kynnt á opnum kynningarfundi í Tjarnarbíói í dag milli klukkan
12 og 13.15. Halla Helgadóttir, framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar,
segir mótun stefnu mikilvægt skref í
að íslenskar hönnunargreinar komist
á flug.
„Þetta er löngu tímabært og frábært
að við séum komin á þennan stað,“ segir
Halla en hún segir mikla vakningu hafa
orðið kringum hönnun og arkitektúr í
kjölfar þess að Hönnunarmiðstöð var
stofnuð árið 2008. Unnið hafi verið
að verkefninu Mótun hönnunarstefnu
síðastliðin tvö ár í samstarfi við bæði
iðnaðar- og menntamálaráðuneytið.
„Menn gefa íslenskri hönnun almennt
meiri gaum í dag, en til að greinin nái
virkilegu flugi þarf að leggja í mikla
vinnu. Mótun hönnunarstefnu er
gríðarlega mikilvægt skref í þá átt.
Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra
hefur sýnt þessu sviði mikinn áhuga
og hefur skilning á að ekki síst núna
í þessu árferði leynast vaxtarbroddar
í íslenskri hönnun sem þarf að leggja
áherslu á.“
En hvað felst í mótun íslenskrar
hönnunarstefnu? „Verkefnið snýst um
stefnu stjórnvalda á sviði hönnunar
og arkitektúrs,“ útskýrir Halla „Það
snýst um nýsköpun og um uppbyggingu
atvinnugreinarinnar, það snýst um nám
og menntun hönnuða, vöruþróun og uppbyggingu fyrirtækja á sviði hönnunar
og hvernig hönnuðir koma að alls konar
verkefnum, en við teljum aðferðafræði
hönnunar vannýtta í samfélaginu. Öll
verkefni þurfa hönnuð, ekki bara fyrir
eitthvert skraut í lokin heldur að hugmynda- og aðferðafræði hönnunar sé
nýtt gegnum allt vinnuferlið.“
Á fundinum í dag verða flutt fjögur stutt erindi. Katrín Júlíusdóttir
iðnaðarráðherra og Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra segja
frá þætti ráðuneytanna í verkefninu,
sjálf mun Halla segja frá aðdraganda

LÖNGU TÍMABÆRT Halla Helgadóttir, framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar, er ein þeirra
fjögurra sem kynna verkefnið Mótun hönnunarstefnu fyrir Ísland í Tjarnarbíói í hádeginu í dag.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

verkefnisins og framkvæmd og eins
mun rektor Listaháskóla Íslands,
Hjálmar Ragnarsson, segja frá því sem
hönnunarstefnan mun koma til leiðar.
Á eftir verða opnar umræður fyrir
hönnuði og áhugafólk og eins verður

opin vefgátt á vef iðnaðarráðuneytisins
þar sem fólk getur komið með tillögur.
„Þegar stefna er mótuð þarf hún að
byggja á þeim raunveruleika sem við
lifum í og um hana þarf að ríkja breið
sátt.“
heida@frettabladid.is

Jóhannes Ingólfur
Hjálmarsson
lést sunnudaginn 20. febrúar. Útförin verður gerð frá
Glerárkirkju fimmtudaginn 3. mars kl. 13.30.

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir,
amma og systir,

Ólöf Jóhanna Pálsdóttir og fjölskyldur

Kristín Jóna
Halldórsdóttir
Boðagranda 7, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi,
þriðjudaginn 22. febrúar.
Stefanía Guðrún Sæmundsdóttir
Kristín Jóna Bragadóttir
Óskar Örn Bragason
Garðar Halldórsson

Okkar ástkæri

Björn Bragi Sigurðsson

Helgi Þór Helgason

Bragi Vilhjálmsson
Vilborg Lilja Bragadóttir
Anna Þórunn
Halldórsdóttir
Hanna Ragnheiður
Helgadóttir

Ástkær eiginmaðurinn minn, faðir
okkar, fósturfaðir, tengdafaðir,
afi, langafi og bróðir

Egill H. Hansen
sem lést á Hrafnistu 12. þessa mánaðar, verður jarðsunginn frá Garðakirkju mánudaginn 28. febrúar n.k.
klukkan 15.00. Blóm og kransar afþakkaðir en þeim
sem vilja minnast hans er bent á Styrktarsjóð SÁÁ.
Fyrir hönd ástvina,
Glenda Bartido
Hafsteinn, Sigurjón, Egill og Gunnar Smári Egilssynir.

Breiðvangi 20, Hafnarfirði,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi,
sunnudaginn 20. febrúar. Jarðarförin fer fram frá
Víðistaðakirkju, þriðjudaginn 1. mars kl. 13.00.
Þeim sem vildu minnast hans er bent á reikning 110105-422793 kt. 201161-3479 til styrktar krabbameinsdeild Landspítalans 11E.
Ingibjörg Gunnarsdóttir
Birna Rut Björnsdóttir
Hermann Ármannsson
Sigurður Freyr Björnsson
Sigurður Birgir Magnússon
Hjördís Hentze
Ólafur Sigurðsson
Winnie Bertholdsen
Freyja M. Sigurðardóttir
Helgi Jón Harðarson
Emil Ísar, Dagur Fannar, Toby Sól og Bjartur.

Innilegar þakkir sendum við öllum
þeim sem sýndu okkur samúð og hlýhug
við andlát og útför okkar hjartkæra

Vagns Kristjánssonar
Boðaþingi 7 Kóp,
áður Fellsmúla 14 Rvk.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á Hrafnistu,
Boðaþingi 7 og á Landspítalanum sem annaðist hann.
Svana H. Björnsdóttir
Kristján Vagnsson
Björn Vagnsson
Stefán Vagnsson
Hreinn Vagnsson
Birgir Vagnsson
Gunnar Vagnsson

Elskulegur eiginmaður minn, faðir
okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Ragnar Pálsson
lést á heimili sínu Skarðshlíð 40f Akureyri mánudaginn 21. febrúar. Jarðarförin fer fram frá Glerárkirkju
þriðjudaginn 1. mars kl. 11:00 þeim sem vildu minnast
hans er bent á heimahlynningu
www.heimahlynning.net

Hólmfríður Ingvarsdóttir
Guðveig S. Búadóttir
Guðrún Sverrisdóttir
Kristín Kristinsdóttir
Elísabet H. Sigurbjörnsdóttir.

Katrín Ingvarsdóttir
Jóhanna Ragnarsdóttir Kristján Matthíasson
Albert Ragnarsson
Bryndís Viðarsdóttir
Níels Ragnarsson
Þórhildur Vilhjálmsdóttir
barnabörn og langafabörn

Karlakórinn Heimir í Skagafirði heldur tvenna tónleika á suðvesturhorninu um helgina. Þeir fyrri verða í
Njarðvíkurkirkju í kvöld klukkan 20.30 og þeir síðari í
Langholtskirkju á morgun klukkan 15. Sígildar karlakóraperlur og mansöngvar eru á efnisskránni.

Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447
Oddný Anna Björnsdóttir, hvatamaður að stofnun Samtaka lífrænna neytenda, gefur hér holla uppskrift

Fljótlegt,
einfalt og
bragðgott
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tofnfundur Samtaka lífrænna neytenda verður
haldinn í Norræna húsinu
7. mars. Markmiðið er að
stuðla að aukinni framleiðslu og
neyslu vottaðra lífrænna vara á
Íslandi, segir Oddný Anna Björnsdóttir, hvatamaður að stofnun
samtakanna, sem telur Íslendinga
ekki nógu meðvitaða um kosti lífrænna afurða. „Við erum ein af
fáum Evrópuþjóðum sem ekki
hafa mótað sér skýra stefnu um að
auka lífræna ræktun, þótt margt
hafi áunnist. Við erum fimm til
tíu árum á eftir þeim þjóðum
sem við viljum bera okkur saman
við og tilgangurinn með stofnun
samtakanna er að bæta úr því.“
Oddný flutti nýverið til landsins eftir að hafa búið í nokkur ár í
Kaliforníu, þar sem hún kynntist
lífrænum lífsstíl. „Þar eignaðist
ég mitt fyrsta barn og fór að hugleiða hvað því væri fyrir bestu. Þá
uppgötvaði ég hvað lífræn ræktun
hefur fram yfir hefðbundna ræktun og mikilvægi þess að sneiða hjá
mikið unnum matvörum,“ útskýrir
Oddný, sem hefur varið síðastliðnu ári í að sérhæfa sig í þessum
fræðum.
„Sú upplýsingaleit varð til

FISKUR, GRÆNMETI OG RÚGBRAUÐ MEÐ SMJÖRI
fyrir hressa krakka!
Ferskur hlýri, ósprautaður
(eða annar feitur, hvítur
fiskur með háu hlutfalli af
Omega 3 fitusýrum)
Lífræn Naturata sólblómaolía, sérstaklega
gerð til steikingar
Pottagaldrar: Krydd fyrir
krakka
Lífrænar sætar kartöflur
Lífrænt brokkolí
Lífrænar gulrætur
Lífrænt blómkál (eða
lífrænar gular baunir)
HP rúgbrauð (án ónáttúrulegra aukaefna)
Lífrænt smjör frá Bio-Bú
(nýkomið á markað)

Fiskur skorinn í bita og
kryddaður
með kryddi
frá Pottagöldrum.
Fiskbitar lagðir í olíuborið
eldfast mót og velt einu
sinni upp úr olíunni. Lok
set á og inn í ofn í um
30 mín. á 200°C. Grænmeti gufusoðið í potti
(svo næringarefni fari
ekki út í vatnið) í um
20-30 mín. (ekki mauksjóða). Sætar kartöflur

þess að ég afréð að helga líf mitt
þessu málefni og flutti heim, taldi
mig gera meira gagn hér sem
einstaklingur í þessu litla samfélagi en úti,“ segir Oddný, sem áður
stofnaði ásamt fleirum Facebooksíðu tileinkaða málefninu, en
áhuginn á henni var svo mikill að
hópnum þótti ástæða til að koma
samtökunum á fót. „Enda er áríðandi að upplýsa neytendur svo þeir

skornar í bita, séu þær
stórar. Rúgbrauð skorið
í sneiðar, smurt og borið
fram með mat. Krökkunum finnst gott að láta
stappa niður kartöflur
með smjöri og skera
fisk, brokkólí, blómkál
og gulrætur í litla bita
og hræra saman.

kalli eftir breytingum og stuðli
að heilbrigðum lífsstíl og heilnæmu umhverfi,“ útskýrir Oddný,
sem gefur hér uppskrift í þeim
anda. „Þetta er fiskur og gufusoðið grænmeti, ekkert ofeldað eða
ofunnið, næringarefnin á sínum
stað og vinsælt hjá krökkunum,“
segir hún og mælir með niðurskornum lífrænum ávöxtum í
eftirmat.
roald@frettabladid.is

Sýning um Kristínu Ólafsdóttur lækni stendur yfir í Þjóðarbókhlöðunni. Kristín var fyrsta konan sem stundaði nám við Háskóla
Íslands og fyrst til að ljúka embættisprófi í læknisfræði og stunda
framhaldsnám erlendis. Hún rak læknastofu og skrifaði og þýddi
meðal annars ævisögur Kropotkins, Marie Curie og Helen Keller.
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Eggert Kaaber, Margrét Sverrisdóttir og Magnús Guðmundsson í hlutverkum sínum í þættinum Bólu-Hjálmar.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Tveir kynlegir kvistir
Kumpánarnir Bólu-Hjálmar og Jörundur hundadagakonungur verða kynntir til sögunnar á fjörlegan hátt,
hvor í sínum leikþætti, á kvöldstund í Gaflaraleikhúsinu í Hafnarfirði annað kvöld klukkan 20.

Nú færð þú hinn frábæra
hreinsunardrykk

„Beat the body
with goji” á 2 fyrir 1
Frábærar reynslusögur
viðskiptavina okkar hafa nú þegar
sannað góð áhrif drykkjarins.

Innihaldsefni: engifer, gojiber, rauðrófur,
cayenne pipar og bláber hafa mjög góð áhrif
á hreinsun líkamanns.

Verð 1990,- 2x2 lítar!
Fæst einungis á Digranesvegi 10
á meðan birgðir endast.
Sendum á landsbyggðina.
Engifer ehf – Digranesvegi 10 Kópavogi
Sími 527 2777
w w w. m y s e c r e t . i s – i n f o @ m y s e c r e t . i s

Söngur og tónlist setja svip á leikþættina Bólu-Hjálmar og Ástir
og örlög Jörundar hundadagakonungs sem sýndir verða í Gaflaraleikhúsinu 26. febrúar. Í BóluHjálmari er allt í kvæðalagastíl
og í Jörundi er þriggja manna
hljómsveit sem kallar sig Tólg
því Jörundur kom upphaflega til
Íslands til að kaupa tólg í sápu.
Þetta upplýsir Þorgeir Tryggvason, einn aðstandenda sýningarinnar. Hvor þáttur er tæp klukkustund að lengd og barinn verður
opinn.
Stoppleikhópurinn sýnir verðlaunaverkið Bólu-Hjálmar. Þar
segir frá skáldinu skrítna sem
orti kröftugustu níðvísur síns
tíma, kvað niður drauga og stóð í
stöðugum illdeilum við nágranna

sína. Hann var öfundaður og rógborinn, þjófkenndur og ákærður
en engu að síður virtur og dáður
fyrir hæfileika sína og mannkosti.
Það er Tímamótaverksmiðjan
sem rekur sögu Jörundar, sem
var sægarpur, njósnari, spilafíkill, rithöfundur, læknir, lögreglustjóri, fangi og fleira. „Öll
saga Jörundar, fyrir utan þetta
Íslandsævintýri, er svo ótrúleg að
það hálfa væri nóg,“ segir Þorgeir
og lýsir henni nánar. „Þegar Jörundur kom til Íslands hafði hann
þegar siglt tvisvar kringum jörðina, fyrstur Dana, og þegar hann
fór héðan gerðist hann njósnari.“
Þorgeir líkir Jörundi við Forrest
Gump. „Hann var alls staðar þar
sem eitthvað var að gerast. Sat til
dæmis uppi í tré og fylgdist með

orrustunni við Waterloo gegnum
kíki. Á endanum var hann dæmdur til ævilangrar refsivistar á
áströlsku eyjunni Tasmaníu og
var þar gerður að lögreglustjóra.
Svo endaði hann líf sitt á eyjunni.“
Þorgeir og Ármann Guðmundsson skrifuðu þáttinn um Jörund
og eru meðhöfundar þáttarins um
Bólu-Hjálmar, ásamt Sævari Sigurgeirssyni og Snæbirni Ragnarssyni. Allir eru þeir félagar í Ljótu
hálfvitunum.
Ágústa Skúladóttir leikstýrir
sýningunni og Þorgeir segir hugmyndaríkan og fjörugan stíl hennar njóta sín til hins ýtrasta.
Verð á kvöldstundina er 2.500
krónur og miðapantanir eru í síma
565 5900, 860 7481 eða í gaflarar@
gmail.com.
gun@frettabladid.is
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✽ Dekraðu þig

blogg vikunnar
Val vikunnar
Sænska bloggsíðan Nike väljer
hefur ekkert með íþróttavöruframleiðandann Nike að gera heldur
velur Nike Felldin vikulega fallegar
fatasamsetningar og birtir
þær svo á netinu. Vikuvalið fylgir yfirleitt einhvers konar heildarþema á borð við hvítan
lit, afrískt safarí og þar
fram eftir götunum.
Skemmtileg síða til
að detta inn á. Www.
rodeo.net/nikevaljer.

Danir leggja línurnar
Blogggið www.anywho.dk er stórskemmtilegt danskt blogg sem
haldið er úti af þremur vinkonum
sem allar eiga það sameiginlegt að
starfa innan tískubransans. Stúlkurnar eru Ingrid, sem starfar sem fyrirsæta meðfram námi, Elise, sem
er hönnuður, og Stephanie, sem vinnur sem
stílisti og hönnuður.
Skyldulesning fyrir alla
þá sem elska skandinavíska tísku!

ORKUGEFANDI GOTT RAKAKREM
frá Biotherm sem verndar húðina, veitir henni raka
og vinnur jafnframt gegn þreytumerkjum. Kremið
inniheldur náttúruleg efni og fyllir húðina af orku.

Ásgrímur Már Friðriksson sendir frá sér eigin fatalínu:

SUÐRÆN
MARÍA ANTONÍETTA
sgrímur Már Friðriksson
fatahönnuður er farinn
að hanna undir eigin
nafni og vinnur nú bæði
að karla- og kvenfatnaði undir
heitinu Ási of Iceland.
Ásgrímur Már hannaði lengi
fyrir E-label og sló hönnun hans
í gegn hér heima enda þóttu flíkurnar bæði þægilegar og flottar.
Nýja línan er að hans sögn ólík
því sem hann hefur áður gert og er
bæði litaglaðari og mýkri. „Í kvenlínunni er ég að einbeita mér að
litum og handgerðum silkiblómum. Ætli línan sé ekki einhvers
konar blanda af Púertó Ríkó á tíunda áratugnum og Maríu Antoníettu,“ útskýrir Ásgrímur. Hann
hyggst einnig senda frá sér karlalínu innan skamms og mun hún
innihalda klassískan klæðskerasniðinn fatnað með nútímalegu
yfirbragði. „Mér fannst vanta meira

Á

úrval af fatnaði fyrir stráka og mig
langar svolítið að einbeita mér að
þeirri línu og hafa hana jafnvel
stærri en kvenfatalínuna. Strákafötin verða samt með svolitlu „unisex“ sniði svo að bæði kynin ættu
að geta gengið í sumum flíkunum.“
Aðspurður segir Ásgrímur Már
það ekki vandræðalaust að vera
sjálfs síns herra. „Áður var ég
að hanna fyrir aðra og þurfti því
að fylgja ákveðinni stefnu en nú
getur maður gert hvað sem er og
þá getur verið erfitt að festa sig við
eitthvað heildstætt,“ segir hann og
hlær. Ásgrímur stefnir á að senda
frá sér tvær línur árlega héðan í frá
bæði í kven- og karlfatnaði. „Planið
er að koma þessu á almennilegt ról
núna og vera síðan duglegur í að
fylgja því eftir.“
Hönnun Ási of Iceland fæst í
versluninni Kiosk við Laugaveg 65.

Eigin herra
Ásgrímur Már
Friðriksson hefur
sent frá sér sína
fyrstu línu sem
hann hannar
undir eigin nafni,
Ási of Iceland.
Línan inniheldur
bæði kvenog karlfatnað
og stefnir á að
senda frá sér
tvær línur á ári.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

- sm

Ný vorlína frá L‘Occitane:

Plómur og vorkoma
Vörurnar frá franska snyrtivöruframleiðandanum L‘Occitane eru hver annarri
yndislegri. Nú hefur bæst við ný plómublómalína sem inniheldur meðal annars sturtusápu, ilmvatn og rjómakenndan varagljáa með örlitlum lit. Að auki
ilma vörurnar ómótstæðilega enda innihalda þær allar plómublómaseyði.

¥SLENDINGADAGAR Å 6ESTURHEIMI
&ERÈ ¹ MERKUSTU H¹TÅÈIR ¥SLENDINGA Å 6ESTURHEIMI ¹ VEGUM
¶JËÈR¾KNISFÁLAGS ¥SLENDINGA OG 6ESTURHEIMS SF DAGANA
 JÒLÅ  ¹GÒST
&ERÈATILHÎGUN &LUG TIL 7INNIPEG SUNNUDAGINN  JÒLÅ
3KOÈUNARFERÈ UM .ÕJA ¥SLAND
.ÕJUNG 3KOÈUNARFERÈ UM ¥SLENDINGASLËÈIR Å
VESTANVERÈU -ANITOBA p FARIÈ UM 6OGA OG TIL
2EYKJAVÅKUR
-INNSTA NÕLENDA ¥SLENDINGA Å .ORÈUR !MERÅKU HEIMSËTT
(VAÈ ER "ALDUR Å -ANITOBA
¥SLENDINGADAGUR Å -OUNTAIN Å .ORÈUR $AKOTA
¥SLENDINGADAGURINN ¹ 'IMLI Å -ANITOBA
&RJ¹LSIR DAGAR Å 7INNIPEG p 'IST Å MIÈB¾NUM
¹ $ELTA 7INNIPEG
&ERÈALÕSING ¹ WWWVESTURHEIMURIS

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR *ËNAS ¶ËR Å SÅMA  
EÈA JONASTHOR GMAILCOM

Hönnun Barböru í Gongini fæst loks á Íslandi:

Skemmtilega öðruvísi
S
ýning færeyska fatamerkisins bARBARA í gONGINI á tískuvikunni í
Kaupmannahöfn þótti sérstaklega
flott og vel heppnuð. Merkið hefur haft
aðsetur í Kaupmannahöfn undanfarin ár
og er hönnun þess nokkuð vinsæl meðal
Dana. Flíkur bARBÖRU í gONGINI þykja
þægilegar og sérstakar enda eru sniðin skemmtilega öðruvísi. Tískuverslunin
GK Reykjavík hefur nýverið tekið að selja
hönnun bARBÖRU í gONGINI og ætti það
að vera mikið fagnaðarefni fyrir áhugafólk um skandinavíska hönnun.
Ása Ninna Pétursdóttir rekur GK
Reykjavík ásamt sambýlismanni sínum,
Guðmundi Hallgrímssyni, og segir hönnun bARBÖRU í gONGINI vera mjög fallega
og þægilega. „Mér finnst hönnun hennar
bæði mjög skemmtileg og svo er hún líka
sérstaklega þægileg og góð. Línan sem
við erum með til sölu hjá okkur nefnist Black og hún er aðeins hefðbundnari
en önnur og dýrari lína sem hún gerir.“
Fyrstu flíkurnar voru teknar upp úr kössunum í byrjun vikunnar og er önnur
sending væntanleg í næstu viku.
- sm

Færeysk framúrstefna Ása Ninna Pétursdóttir, annar eigenda GK Reykjavík, segir hönnun Barböru í Gongini vera þægilega og skemmtilega.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Umsjón Sara McMahon Forsíðumynd Valgarður Gíslason
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is
Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@365.is Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000
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LJÓMANDI HÚÐ Flottur púðurfarði frá Yves Saint
Laurent sem hentar flestum húðgerðum. Farðinn gefur
húðinni frísklegan ljóma og jafnar einnig húðlitinn.

✽ Ljómið um helgina

Gitte Christensen sker sig úr fjöldanum með litríka hönnun sína:

HÖRÐ BARÁTTA FRAM UNDAN
G

itte Christensen útskrifaðist úr TEKO-hönnunarskólanum nú í janúar og var í hópi nemenda sem sýndu útskriftarlínur sínar á tískuvikunni í Kaupmannahöfn.
Hönnun Gitte stóð út úr hvað liti varðar og segist hún með
eindæmum litaglöð miðað við hinn hefðbundna Skandinava.
Gitte segist hafa sótt innblástur í tísku sjötta áratugarins
og til íþróttafatnaðar þegar hún var að hanna útskriftarlínu
sína. „Það tók mig langan tíma að átta mig á því hvað ég vildi
gera með útskriftarlínuna, sérstaklega þar sem ég vil ekki
gera of klassískan fatnað. Ég sótti fyrst innblástur til klæðskerasniðinna fata sjötta áratugarins en fannst það eitthvað
of venjulegt. Þegar ég ákvað að blanda því saman við íþróttafatnað opnuðust nýjar víddir fyrir mér og úr varð þessi útskriftarlína,“ útskýrir Gitte. Línan hefur fengið góða dóma og
segist Gitte afar sátt við útkomuna.
Gitte telur danska hönnuði standa mjög framarlega og
segir jarðliti og hreinar línur vera helstu einkenni þeirra.
Hennar eigin lína stendur því svolítið upp úr hvað litaval
varðar en hún notar mikið sterka græna, fjólubláa og bláa
liti. „Danir eru svolítið litahræddir og þess vegna held ég
að hönnun mín eigi frekar heima á Japansmarkaði en hér
í Danmörku,“ segir hún og hlær. Hún viðurkennir að tískubransinn sé harður og að margir efnilegir unghönnuðir séu
að stíga fram á sjónarsviðið núna. „Þetta er harður heimur og samkeppnin er mikil. Það er draumur minn að koma
línunni minni í framleiðslu og geta haft lifibrauð mitt af
hönnun í framtíðinni,“ segir hún að lokum.
- sm

Efnileg Gitte Christensen útskrifaðist frá TEKO-hönnunarskólanum nú í janúar. Hún var
á meðal þeirra nemenda sem
sýndu hönnun sína á tískuvikunni
í Kaupmannahöfn.

Litaglöð Hönnun Gitte er litrík
og skemmtileg.
Hún sótti innblástur til hönnunar sjötta áratugarins og
íþróttafatnaðar.

NORDICPHOTOS/GETTY

Á RÚMSTOKKNUM
Sigga Dögg kynfræðingur

Hin sanngjarna móðir
Sæl Sigga, ég er einstæð móðir einstakrar unglingsstúlku. Hún er mjög
ákveðin og skynsöm og samband okkar er mjög traust. Þessi litla stúlka
mín er nú farin að slá sér upp með strák sem er töluvert eldri en hún, hún
er sjálf aðeins 14 ára og hann er 21 árs. Ég þekki piltinn lítið ennþá en vona
að þessi skynsama stúlka hafi valið sér góðan strák. Fyrir stuttu spurði hún
hvort hún mætti gista yfir nótt hjá stráknum og ég tók fyrir það þar sem mér
finnst hún alltof ung. Mörgum vinkonum mínum þótti ég þó hafa brugðist of
harkalega við og nú veit ég ekki í hvorn fótinn ég á að stíga. Hvað finnst þér
um þetta?
Svar: Ég finn mig knúna til að brjóta odd á oflæti mínu og játa að nú
heyri ég rödd móður minnar bergmála með skynsemisorðunum: „þú
hefur nægan tíma fyrir svona strákastand“. Það er mér í fersku minni
hvernig sjálfstæðisbaráttan togaðist á við ábyrgðarleysið, hver einasta
tilfinning er ýkt með hormónum og veruleikinn er allur í núinu.
Þegar kemur að ástinni getur þú tæpast stjórnað því fyrir hverjum
unglingshjartað fellur. En þú getur stjórnað náttstaðnum enda er dóttir þín ósjálfráða og enn skilgreind sem barn. Það fyrsta sem ég horfði í
var aldursmunurinn á þessu unga pari en það er ekki hægt að alhæfa
neitt um aldur þar sem hann er afstæður. Persónulega myndi ég gera
kröfu um að fá að kynnast þessum strák, hvort sem þú bjóðir honum í
mat eða biðjir þau um að vera heima hjá ykkur þegar þau hittast. Móðir
skoðar ekki heiminn í gegnum rósrauð gleraugu og getur því verið ágætur mannþekkjari og þannig reynt að standa vörð um hag barnsins. Það
er ekki hægt að segja að eitt sé rangt og annað rétt því þú ert móðir
hennar og þín ákvörðun er þar af leiðandi „rétt“. Þú verður að treysta
eigin innsæi og láta gagnrýnisraddir sem vind um eyru þjóta. Hún er
ennþá barn og treystir á þig til að vísa henni veginn. Þótt þú getir virst
„ósanngjörn“ og jafnvel „leiðinleg“ þá er það hinn þungi kross sem allir
foreldrar bera. Þú þarft að standa með þinni sannfæringu.
Reyndu að hvetja hana til að leyfa þér að kynnast stráknum betur
og settu jafnvel einhver tímamörk á næturgistingu, til dæmis að hann
megi gista hjá henni þegar þau eru búin að vera saman í ákveðið langan tíma. Ég get ekki lokið við þetta svar nema að minnast á getnaðarvarnir og vona að skynsama stúlkan þín sé frædd um smokkanotkun,
kynsjúkdóma og ótímabærar þunganir. Ef þú ert ekki viss hvað hún
veit þá er þetta kjörið tækifæri til að setjast niður með henni og ræða
málin í þaula. Þá gæti verið gott að koma því að hvort hún hafi stundað kynlíf áður og hvort þau eigi í kynferðislegu sambandi því það að
hamla næturgistingu kemur ekki í veg fyrir kynlíf. Þú ert með gullið
uppalandatækifæri í höndunum og ég vona að ykkur gangi vel að leysa
úr þessu máli saman.

?

Sendu Siggu Dögg póst með spurningum eða óskum um umfjöllunarefni.
Netfangið er kynlif@frettabladid.is
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Harðdugleg Dögg Mósesdóttir kvikmyndagerðarkona stendur að baki stuttmyndahátíðinni Northern Wave sem fram fer á Grundarfirði fyrstu helgina í mars.

Um sextíu stuttmyndir, tónleikar og fiskisúpuát er
meðal þess sem stendur gestum alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar Northern Wave á Grundarfirði til
boða um aðra helgi. Dögg Mósesdóttir, framkvæmdastjóri hátíðarinnar, segir mikla landkynningu felast í hátíðinni.
Viðtal: Kjartan Guðmundsson
Ljósmyndir: Valgarður Gíslason

S A LO N R E YK J AV Í K

SALON REYKJAVÍK BÝÐUR UPP Á NÝJA NATURA KERATIN
SLÉTTUNARMEÐFERÐ SEM GEFUR MJÚKT, SLÉTT,
HEILBRIGÐT, FALLEGT OG GLANSANDI HÁR.
VERTU
VELKOMIN
S A L O N R E Y K J AV Í K
GRANDAGARÐUR 5
101 REYKJAVÍK
=
SÍMI:
56 85 305
O P N U N A R T Í M A R
VIRKA DAGA:
9 - 18
LAUGARDAGA
9 - 13

yrstu helgina í næsta
mánuði, nánar tiltekið
dagana 4. til 6. mars,
verður alþjóðlega
kvikmyndahátíðin
Northern Wave haldin á Grundarfirði í fjórða sinn. Hitann og þungann af skipulagningu hátíðarinnar ber kvikmyndagerðarmaðurinn
Dögg Mósesdóttir, en hún setti
Northern Wave á fót í samvinnu
við Menningarsjóð Vesturlands á
sínum tíma og gegnir í senn hlutverki framkvæmdastjóra og talsmanns og sér um að velja myndir á hátíðina úr fjölda umsókna.
Aðspurð viðurkennir Dögg að
töluvert álag fylgi skipulagningu
Northern Wave. Hátíðinni hefur
vaxið fiskur um hrygg ár frá ári,
nýir dagskrárliðir bæst við og
gestum fjölgað til muna, en Dögg
sinnir því starfi samhliða fullri
vinnu sem klippari á Skjá Einum
og fleiri verkefnum sem tengjast kvikmyndagerð. Hún segir þó
víðsfjarri sér að kvarta yfir pressunni sem þessu fylgir, enda fái
hún ómælda ánægju út úr því að
sjá hátíðina vaxa og dafna.
„Ég horfi á um 150 myndir á
hverju ári og af þeim vel ég svo
um sextíu sem sýndar verða á hátíðinni. Stundum horfi ég á allt að
tíu myndir á kvöldi eftir vinnu,
en þetta eru stuttmyndir og því
tekur það styttri tíma en ætla
mætti að renna í gegnum þennan fjölda. Eina vesenið er að þurfa
að standa upp og skipta um disk í
DVD-tækinu,“ segir hún og bætir
við að eftir fjögur ár sé hún komin
í nokkuð góða þjálfun varðandi
alla skipulagningu.
„Ég fæ líka mjög mikla og góða
hjálp víða að. Judith, vinkona mín
frá Spáni, kemur á hverju ári og
aðstoðar mig og svo er líka gott
að hafa fólk á Grundarfirði til að
redda ýmsum hlutum. Starfsfólk bæjarskrifstofunnar er mjög

F

hjálplegt og svo búa foreldrar
mínir þarna líka. Pabbi er á fullu
í skipulagningunni, svo ekki sé
minnst á þau fjölmörgu fyrirtæki
og einstaklinga á Grundarfirði
sem leggja í púkkið.“

SPENNANDI
HEIÐURSGESTUR
Northern Wave verður með nokkuð öðru sniði nú en endranær, en
í ár verða í fyrsta sinn veitt verðlaun fyrir bestu íslensku stuttmyndina, auk þess að verðlauna
bestu alþjóðlegu stuttmyndina
og besta íslenska tónlistarmyndbandið.

Ég ætlaði að
koma heim í góðærið en svo hvarf það
stuttu síðar.

Tónlistarvefsíðan Gogoyoko
sér um tilnefningar til besta tónlistarmyndbandsins og er einnig
meðal þeirra sem gefa verðlaunin í þeim flokki. Dögg segir gríðarlega grósku hafa verið í gerð
tónlistarmyndbanda hér á landi
á síðasta árinu eða svo.
„Það voru ekki nærri svona
mörg tónlistarmyndbönd sem
kepptu á síðasta ári. Kannski er
skýringin sú að margir hafa fjárfest í góðum vélum sem gerir það
hægt um vik að framleiða rosalega flott myndbönd. Leynt og
ljóst er eitt af markmiðum hátíðarinnar að koma á sambandi milli
mismunandi listageira, til dæmis
tónlistarmanna og kvikmyndagerðarmanna, til að þeir kynnist
sín á milli, vinni saman og viðhaldi þessari miklu grósku.“
Heiðursgestur hátíðarinnar í ár
er enginn annar en franski leikstjórinn Romain Garvas, sem

hefur unnið með fjöldanum
öllum af þekktum tónlistarmönnum og leikstýrði meðal annars
einu umdeildasta myndbandi síðasta árs við lagið Born Free með
söngkonunni M.I.A. Auk þess að
taka sæti í tónlistarmyndbandakeppninni verður brot úr nýjustu
mynd Garvas, Our Day Will Come
með franska leikaranum Vincent Cassel í aðalhlutverki, sýnt
á hátíðinni. Á laugardagskvöldinu verður einnig sýnd heimildarmynd í leikstjórn Garvas um tónleikaferðalag hljómsveitarinnar
Justice um Bandaríkin.
Dögg er himinlifandi með
heimsókn Garvas á Northern
Wave.
„Þeir sem senda myndir inn í
keppnina frá löndum víðs vegar
um heim velja oft og tíðum Ísland vegna þess að þá langar til
að heimsækja einhvern framandi
og heillandi stað. Hið sama á við
um heiðursgestina, en þeir lifa sig
ávallt vel inn í stemninguna á hátíðinni, kíkja á tónleika, fá sér bjór
með gestunum og þar fram eftir
götunum. Kristín Jóhannesdóttir
kvikmyndagerðarkona og Sigurður Pálsson rithöfundur eru bæði
í dómnefnd og þau hafa gjarnan
tekið að sér að lóðsa heiðursgestina um bæinn, sem hefur gefist
mjög vel. Garvas er ungur og upprennandi leikstjóri sem mikils er
vænst af. Það er mjög mikilvægt
að hæfileikaríkt kvikmyndagerðarfólk myndi tengsl við landið,
sem mögulega skilar sér svo í því
að hér verði gerðar fleiri myndir
í framtíðinni. Þetta er mikil landkynning,“ segir Dögg.

Á SJÓINN EFTIR
STÚDENTINN
Sjálf ólst Dögg upp á Grundarfirði fram til sextán ára aldurs,
þegar hún flutti á mölina og hóf
nám við Verslunarskóla Íslands. Í

Þarna er ég ásamt Maríu Runólfsdóttur, frænku minni,
í réttum á Grundarfirði. Mæja er ættleidd og ég gerði
heimildarmynd um hana og við ferðuðumst saman til
Grænhöfðaeyja að hitta blóðmóður hennar.

marmarahöllinni, eins og sá skóli
er oft kallaður, entist hún þó ekki
nema í tvö ár.
„Þegar ég var sextán ára ætlaði ég að verða rík, en sautján
ára gömul var ég orðin ákveðin
í því að verða fátækur listamaður,“ segir hún og hlær. „Ég var dálítill uppreisnarseggur sem unglingur, en vildi líka sýna fólkinu
á Grundarfirði að ég gæti samt
staðið mig í námi og þess vegna
fór ég í Versló, sem ég hélt þá að
væri besti skólinn. Það tók mig
ekki langan tíma að uppgötva
að ég passaði engan veginn inn
í Versló. Ég þarf alltaf að vera að
gera eitthvað skapandi og skipti
þess vegna yfir í MH, þar sem allt
skrýtna fólkið var.“
Eftir stúdentspróf, einn vetur
sem skiptinemi í Ekvador og ýmis
störf á Grundarfirði, meðal annars
nokkra túra á togara, hélt Dögg
svo til Barcelona í kvikmyndaskóla. Þar dvaldi hún við nám og
störf í ein fimm ár og kynntist þar
eiginmanni sínum, Daniel Schreiber, sem hún flutti með til Íslands
jólin 2007.
„Ég ætlaði að koma heim í góðærið en svo bara hvarf það stuttu
síðar,“ segir Dögg, en hún lét
efnahagsvandræðin þó ekki aftra
sér frá því að ráðast í skipulagningu Northern Wave-hátíðarinnar
stuttu eftir heimkomuna.

SYSTIR ÞINGMANNS VG
Hún segir Grundarfjörð hafa verið
mikið vígi Sjálfstæðisflokksins í
uppvexti sínum. Báðir foreldrar hennar eru sjálfstæðismenn,
en þeirri hollustu er ekki fyrir að
fara hjá Dögg og systur hennar
Lilju Mósesdóttur, hagfræðingi og
þingmanni Vinstri grænna.
„Mig grunar þó að mamma sé
ekki alveg jafn mikil sjálfstæðismanneskja eftir hrunið en pabbi,
sem er einn eigenda sjávarútvegsfyrirtækisins G. RUN á Grundarfirði, er harður stuðningsmaður
flokksins. Hann styður Lilju systur þó í einu og öllu og þau ræða
stjórnmál mikið sín á milli. Pabbi
vill bara hafa gott fólk í pólitík.
Honum fannst samt erfitt að vera
staddur í svona „kommakoti“
eins og hann kallaði það þegar
Lilja stóð í sinni kosningabaráttu
og faldi sig alltaf á bak við staur
þegar myndavélar voru nálægt,“
segir Dögg og skellir upp úr.
Hún bætir við að sjálf sé hún
fremur vinstrisinnuð en geti
vel skilið hugsunarhátt foreldra
sinna. „Eigendur G. RUN byggðu
sitt fyrirtæki upp frá rótum, að
mestu leyti án hjálpar frá yfirvöldum, og hafa staðið sig ótrúlega vel í því að byggja upp samfélagið. Þeir vilja að fólk hafi
frelsi til að skapa sér sín eigin
tækifæri, sem aftur tengir þá við
Sjálfstæðisflokkinn.“

VELJUM ÍSLENSKT

✽

myndaalbúmið

25. febrúar

Myndin er tekin í Bandaríkjunum í fyrstu ferð
okkar eiginmannsins þangað. Mig langaði svo
að sjá dádýr og þetta var það eina sem ég sá,
uppstoppað á safni.

Þarna erum við hjónin ung og ástfangin í Barcelona, nýbúin að kynnast.
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Þessi mynd er tekin heima hjá mér í
gottneska hverfinu í Barcelona. Svona
þakpartí eru algeng þar í borg.
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Balenciaga

Levi‘s,
17.990 kr.

Topshop,
7.990 kr.

Dsquared2,
vor 2011.

Zara,
5.995 kr.
Topshop,
6.990 kr.

Rokk eða klassík:
Topshop,
9.990 kr.

8. Zara,
7.995 kr.

ROKK OG
VORKOMA

Balmain

NORDICPHOTOS/GETTY

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

Tískan

Rokk og ról eða þægileg klassík? Það
er spurningin sem tískuunnendur
þurfa að spyrja sig fyrir vorið. Tískuhús á borð við Balmain, Dsquared2
og Ballenciaga boðuðu endurkomu
rokkpíunnar á meðan DKNY, Doo.Ri
og Armani sáu fyrir sér þægilegan,
-sm
víðan fatnað fyrir vorið.

af pöllunum

DKNY

Doo.Ri

Zara,
7.995 kr.

ÞAÐ ERU FLEIRI PARTÝ
OG MEIRA FJÖR Á VÍSI
Má bjóða ykkur meiri Vísi?
Meira úrval afþreyingar, frétta og myndskeiða í topp-upplausn með greiðari og
einfaldara aðgengi fyrir allar tölvur og farsíma. Horfðu, hlustaðu og fylgstu með
öllu því sem gerist, hvar og hvenær sem er á Vísi.

Giorgio
Armani

10. Spútnik,
6.800 kr.
Topshop,
10.990 kr.

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf,
meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.

Topshop,
3.990 kr.
Zara,
7.995 kr.

Meiri Vísir.
Vero Moda, 11.900
kr.
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Laugavegur 55, sími 551-1040 • Opið mán.–fös. kl. 11-18 • lau. kl. 10–16. Mikið af nýjum vörum.
Sendum í póstkröfu um allt land.
Það er aðeins ein alvöru hanskabúð og hún er á Laugaveginum við hliðina á Bónus.

NÝTT Á FRIDAY’S

Doo.Ri

BESTI
BORGARINN

Donna Karan

Vera Wang

Vinningsuppskrift Hamborgarameistarans 2010

Chado Ralph Rucci

Rodarte

Hvítir, gráir og svartir litir áberandi í New York:

EINLITT OG
HAMBORGARA
MEISTARINN 2010

)5,'$<·660É5$/,1'VZZZIULGD\VLV

LÁTLAUST

Alexander Wang

Á tískuvikunni í New York voru haustlínur tískuhúsanna
Chado Ralph Rucci
kynntar fyrir fjölmiðlum og tískuunnendum. Víða mátti sjá
einlitar fatasamsetningar og þá gjarnan í hvítum, gráum eða
svörtum litatónum. Rag & Bone, Vera Wang og Chado Ralph
Rucci voru á meðal þeirra sem sýndu haustlínur sínar á tískuvikunni og innihéldu þær meðal annars einlitar klæðasamsetningar. Hönnuðir Doo.Ri og Y-3 héldu sig við sömu litatóna en blönduðu
litunum saman í stað þess að halda sig aðeins við einn. Þessi tíska
á eflaust upp á pallborðið hjá íslensku kvenfólki, sem er margt ansi
hrifið af hinum trausta svarta lit.
- sm

Thakoon
Edun

UNAÐSLEGI HAMBORGARINN
Y-3

Tommy
Hilfiger

SPARIKLÆDDI HAMBORGARINN
ÉVtåDVWDiULKpOWÌVODQGVQDXWNHSSQLXPWLWLOLQQ
Hamborgarameistarinn 2010
ÉWWDXSSVNULIWLUDINRPXVWt~UVOLWDNHSSQLQD
og nú gefst þér tækifæri á að njóta besta hamborgara
NHSSQLQQDUDXNWYHJJMDDQQDUUDVHPNRPXVWt~UVOLW
i)ULGD\·Vt6PiUDOLQGLQQL

Marc Jacobs

6MiLåKDPERUJDUDXSSVNULIWLUiZZZLVODQGVQDXWLV

Ohne Titel

FRÍIÐ HEFST
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FÆREYJAR

kr. 73.920
Brottför frá Seyðisfirði 4. -11. eða 18. maí.
Frá Tórshavn 10. -17. eða 24. maí. Verð pr. mann.
Fjórir saman í fjögurra manna klefa án glugga
um borð Norrænu og fólksbíll með. Gist í
tveggja manna herbergjum á Hótel Færeyjum í
fjórar nætur. Morgunverður innifalinn á hóteli.
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SÉRTILBOÐ SUMAR 2011

BETRI STOFAN

FO

FÆREYJAR

DK
DK

DANMÖRK

DK

DANMÖRK

kr. 77.600

kr. 167.200

kr. 100.375

á mann miðað við að 2 fullorðna í 2m. klefa með
glugga ásamt fólksbíl báðar leiðir á háannatíma.
Fullt verð fyrir tvo er kr. 183.600.
Sparnaður samtals kr. 28.400

á mann miðað við tvo fullorðna í tveggja manna
klefa með glugga ásamt fólksbíl báðar leiðir á
háannatíma. Fullt verð fyrir tvo er kr. 381.000.
Sparnaður samtals kr. 46.600

á mann miðað við að 4 fullorðna í 4m. klefa án
glugga ásamt bíl báðar leiðir á háannatíma.
Fullt verð fyrir fjóra er kr. 457.200
Sparnaður samtals kr. 55.700

SÉRTILBOÐ Í OKTÓBER

Þeir sem bóka sig fram og til baka í
október mánuði, greiða aðeins fyrir
aðra leiðina.

DK

FJÖLSKYLDUTILBOÐ
SIGLING OG GISTING

BROTTFÖR 23. JÚNÍ OG KOMIÐ HEIM 14. JÚLÍ

DANMÖRK

kr. 112.200
á mann miðað við að 4 fullorðna í 4m. klefa án
glugga ásamt fólksbíl báðar leiðir. Viku gisting
á Bork Havn í Danmörku er innifalin í verði.

DANLAND BORK HAVN
FERIECENTER BORK HAVN
Frístundabyggðin Bork Havn er sunnarlega
á vesturströnd Jótlands, skammt frá Esbjerg.
Þýsku landamærin eru ekki langt undan
og frá Bork Havn er stutt í Legoland og
Löveparken í Givskud.
Frítt er í alla sundaðstöðu á staðnum.
Gist er í snyrtilegum 2 hæða ca. 45 fm. raðhúsum með verönd. Íbúðirnar eru þriggja

FO

FÆREYJAR

kr. 58.775
á mann miðað við að 4 fullorðna í 4m. klefa án
glugga ásamt fólksbíl báðar leiðir á háannatíma.
Fullt verð fyrir fjóra er kr. 279.800
Sparnaður samtals kr. 44.700

herbergja, tvö svefnherbergi, stofa og eldhús með uppþottavél. Hámarksfjöldi í íbúð
er 6 manns. Þvottaaðstaða og sundlaug er
á staðnum. Nánari upplýsingar má finna á
www.danland.dk með því að smella á Bork
Havn á kortinu.

Ferðaskrifstofa

/H\ILVKDIL
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BÆKLINGUR 2011

Fjarðargötu 8 ·710 Seyðisfirði · Sími: 472 1111

Stangarhyl 1 · 110 Reykjavik · Sími: 570 8600

FÆREYJAR - DANMÖRK
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HEITAR

YFIRHEYRSLAN
Hrefna Björk Sverrisdóttir
er framleiðandi gamanþáttanna Steindans okkar.
Háir hælar eða flatbotna skór:
Hælar, en ekki ef ég þyrfti að vera á
þeim allt mitt líf. Þá vildi ég frekar vera
á flatbotna.
Ómissandi í
snyrtibudduna:
Vaselín! Gott á
varirnar, töfrakrem fyrir andlitið og frábært til
að hreinsa augnmálningu.

JAKKI

MARGIR LITIR

TILBODSVERD

6.990,-

Uppáhaldsliturinn: Svartur. Er það
ekki litur?
Hver eru nýjustu kaupin?
Samfestingur frá Sonia Rykiel
sem ég keypti fyrir brúðkaup sem ég fór í um
áramótin. Ég kaupi
mér ekki oft föt og
leyfi mér í staðinn
að kaupa aðeins
dýrari flíkur.
Hvað dreymir þig
um að eignast?
Skó sem eru að
koma í sölu og
eru úr nýrri línu
Jeffrey Campbell.
Hvaða lag kemur þér í
gott skap? Þessa daganna er það Fullkomna
ruglkona með Gnúsa
Yones.

Uppáhaldshönnuðurinn:
Ég á ekki neinn alveg
uppáhalds en ég er
til dæmis mjög hrifin
af því sem Christophe
Dacarnin hefur verið
að gera fyrir Balmain.

GALLABUXUR
TILBODSVERD

6.990,-

Uppáhaldsdrykkurinn: Gin og tónik.

KRINGLAN - SMÁRALIND

Tíska, fegurð, hönnun,
líﬁð, fólkið, menning
og allt um helgina framundan
Auglýsendur vinsamlegast haﬁð samband:
Sigríður Hallgrímsdóttir í síma 512 5432 eða sigridurh@365.is

föstudagur
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BÍLAR &
FARATÆKI
LAND
ROVER
RANGE ROVER
SUPERCHARGED . Árgerð2/ 2007, ekinn
87 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð
9.900.000. Rnr.132624. Umboðsbíll
uppl síma 517-1111 eða 696-1001 Gott
staðgreiðsluverð

Bílabúð Benna ehf.
Bíldshöfða 10,
Sími: 587 1000
www.benni.is

KIA SPORTAGE KM. Árgerð 2006, ekinn
84 þ.km, DÍSEL, 6 gírar. Verð 2.190.000.
Rnr.240090
25 þ km TOYOTA AYGO 1.0 1/2006
ekinn aðeins 25 þ km verð aðeins
1.190 þ gott eintak ný yfirfarinn Vantar
bíla á skrá og á staðinn, Arnarbílar S:
5672700
MMC PAJERO INT.TURBO DIESEL/
LANGUR. Árgerð 1997, ekinn 237
þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 590.000.
Rnr.250036

BMW X5 3,0I. Árgerð 7/2004, ekinn
123 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð
3.990.000. Rnr.133025 Umboðsbíll
uppl síma 517-1111.

MMC PAJERO DID. Árgerð 2003, ekinn
149 Þ.KM, DÍSEL, SJÁLFSKIPTUR.leður
topplúga Verð 2.590.000. Rnr.220728
ER Á STAÐMUM

TOYOTA COROLLA 1,6 VVTI. Árgerð
2004, ekinn 45 Þ.KM, SJÁLFSKIPTUR.
Verð 1.690.000. Rnr.102079 LITIÐ EKIÐ
TOPP EINTAK

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

BMW M6. Árgerð 2007, ekinn 39 þ.km,
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 14.900.000.
Rnr.125316 uppl. síma 517-1111 eða
696-1001.

ATVINNUHÚSNÆÐI KRÓKHÁLS c.a
120 fm. áhvílandi lán 13.5 millj. uppl
síma 517-1111 eða 696-1001 Verð
26.000.000. Rnr.132620

FORD FOCUS TREND H/B. Árg 2008,
ekinn 13 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð
2.250. þús. Rnr.153047

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á staðinn
og á skrá.
www.hofdabilar.is

Arnarbílar ehf
Hamarshöfða 1, 110
Reykjavík
Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Bílar til sölu
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TOYOTA LAND CRUISER 90 VX.
Árgerð 1998, ekinn 261 þ.km,
DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 1.390.000.
Rnr.203462
Til sölu Renault Kangoo árg. ‘08 1,6
bensín ek. 96 þús, ssk, vetrardekk.
verð 800 þús. ath. skipti ódýrari. S.
868 2352.

VW GOLF COMFORTLINE 8V. Árgerð
2003, ekinn 110 þ.km, BENSÍN, 5 gírar.
Verð 850.000. Rnr.121446

FORD E250 econoline. Árgerð 2000,
ekinn 64 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.490.000. Er bráðabirgða
innréttaður, með rúmi og gasmiðstöð.
Lítur mjög vel út í lakki!

Bílasalan Planið
Breiðhöfða, Reykjavík
Sími: 517 0000
www.planid.is

&/2$ +!   EK  ÖÒS
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6ERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS STGR

Til sölu Cheeroke Ltd DÍSEL árg. ‘05
sjálfsk. ek. 39þ. km. Hlaðinn búnaði
leður, rafm. í öllu, aðgerðarstýri,
aksturstölva, hátt og lágt drif, sumar/
vetrard. o.fl. Einn eigandi frá upphafi. V.
kr. 2,9m. S. 897 0908.
JEEP Grand cherokee laredo. Árgerð
1999, ekinn 179 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 1.090.000. Skoðar öll
skipti!

HENGIVAGN VÉLSLEÐAKERRA. Árgerð
2007 Verð 490.000. Rnr.132957 Uppl
síma 517-1111 www.bilaborg.is

Subaru Legacy station U.S.A, árg ‘95,
vél 2.2, ek. 195 þús. Nýjar hjólalegur
að aftan, nýjir bremsuklossar. Álfelgur,
dráttarkúla, vetradekk á felgum,
ryðlaus. 10-11 l/100. Sk. ‘12, V. 550
þús, fæst á raðgr. Uppl í s. 895 8840

TOYOTA COROLLA 1400 15 ÞÚS. Á MÁN.
RAÐGREIÐSLUR VISA EURO. Árgerð
6/2001, ekinn 196 þ.km, BENSÍN, 5
gírar. Verð 590.000. Rnr.131016 Uppl.
síma 517-1111.

BMW 325XI S/D E90 árg 2007,
ek.aðeins 41þ,ssk, 17” álfelgur,
leðuráklæði, loftkæling, hraðastillir, hiti
í sætum, rafm. i sætum, o.fl. mjög vel
útbúinn bíll. ásett verð 4.730þ, BÍLLINN
ER Á STAÐNUM. frekari uppl. í síma
567-4000

.Ò ERUM VIÈ EINNIG Å
2EYKJANESB¾ AÈ
.JARÈARBRAUT  S  

TOYOTA Corolla h/b 1,4 vvti. Árgerð
2005, ekinn 107 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 1.290.000. Rnr.333186.

Gott verð !!!

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík
Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is
M.Benz C 180 árg 12/2005 ek. 83þ,
17” álfelgur, ssk .leður, aðgerðastýri,
tölvumiðstöð,hraðastillir, loftkæling.
HRIKALEGA FLOTTUR BÍLL. ásett verð
2.990.000, BÍLLINN ER Á STAÐNUM,
frekari uppl. í s. 567 4000

M.BENZ M ML500 . Árgerð 2006, ekinn
117 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð
6.290.000. Rnr.132872 Gott stgr verð.
Uppl síma 517-1111 eða www.bílaborg.
is

TOYOTA Corolla w/g 1,6 vvti . Árgerð
2003, ekinn 160 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 1.090.000. Bíll með
toppþjónustu frá Toyota.

M.Benz C180 árg. 1994, ekinn 309 þ.
km, sjálfskiptur, heilsársdekk, álfelgur,
CD, skoðaður 2012, mikið endurnýjaður,
s.s. tímakeðja, spyrnufóðringar framan,
gormaskálar framan, hjólalegur framan,
lakk gott, góður bíll verð 390.000- uppl.
síma 899-8789.

500-999 þús.

TOYOTA Yaris luna. Árgerð 2001, ekinn
151 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 690.000.
Rnr.333159.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.
Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

M.BENZ E 200 CGI AVANTGARDE 2010
ÁRG. Árgerð 2010, ekinn 29 þ.km,
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 8.990.000.
Rnr.132899 Uppl. síma 517-1111 www.
bilaborg.is
Hyndai Santa Fe Diesel 5/2006
ekinn 113 þ.km sjálfskiptur, fallegur
bíll með leðri, sóllúgu og dráttarkrók.
Tilboðsverð 1.950.000.- Bíllinn er á
staðnum.

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík
Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

Mazda6 2.0 DIESEL station leður,Árgerð
2004,Akstur 280þ.km,beinskipting,Verð
900þ.kr,Sími 697 6724.
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Bílar óskast
Vantar bíl!

Óska eftir bíl fyrir allt að 350 þús. stgr.
má þarfnast lagfæringa s. 659 9696.

!!! 0-250þús staðgreitt !!!

Ford Expedition Eddie Bauer Árgerð
09/2003, ekinn 110.000km, leður,
rafmagn í öllu og margt fleira. Fallegt
eintak sem er á staðnum! Verð
2.590.000kr. Raðnúmer 150717. Sjá
nánar á www.stora.is

Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða
skoðunar, helst ekki eldri enn ‘98,
skoða allt. Hringdu í síma 691 9374.

Bíll óskast
á 25-250þús.
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ABS FJARSTÕRÈAR SAML¾SINGAR CD MA
GASÅN RAFM Å RÒÈUM OG SPEGLUM OG Ú
6ERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS STGR

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615
1810 eða sendu sms.

Sendibílar
Nissan Qashqai LE Árgerð 12/2007,
ekinn 62þ.km, leður og margt fleira.
Nýkominn úr þjónustuskoðun. Toppbíll
sem er á staðnum. Verð 3.490.000kr.
Raðnúmer 151471. Sjá nánar á www.
stora.is

LAND ROVER RANGE ROVER VOUGE
DIESEL . Árgerð 7/2007, ekinn 88 þ.km,
DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 10.900.000.
Rnr.124470 Umboðsbíll uppl síma 5171111 eða www.bilaborg.is

#(%62/,%4 +!,/3 3% 
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FJARSTÕRÈAR SAML¾SINGAR X LÅKNAR
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4ILBOÈ  ÖÒS STGR

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5674000
http://heimsbilar.is
Isuzu Trooper árg.’99 Diesel. Ek. 233
þús. yfirfarinn mótor, ný kúpling. 31”
vetrardekk. 7 manna. Tilboð 750 þús.
S. 659 3459.

LEXUS IS200. Árgerð 10/2004,
ekinn 98 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur.
Tilboðsverð 1.590.000. Rnr.124064
Umboðsbíll listaverð er 1950 þús. uppl.
síma 517-1111.

0%5'%/4   3 ,).% 
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FJARSTÕRÈAR SAML¾SINGAR KASTARAR HITI
Å S¾TUM .ÕLEG TÅMAREIM 6ERÈ 
ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS STGR
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250-499 þús.

POLARIS SPORTSMAN 800. Árgerð
2006, ekinn 4 þ.km, BENSÍN,
Sjálfskiptur. Verð 1.090.000. Rnr.133091
Uppl síma 517-1111 eða www.bilaborg.
is

.)33!. .!6!2! 3%   4$) 
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FJARSTÕRÈAR SAML¾SINGAR LOFTK¾LING
KASTARAR RAFM Å RÒÈUM OG SPEGLUM
HITI Å S¾TUM CD OG Ú 6ERÈ  ÖÒS
4ILBOÈ  ÖÒS STGR

M.BENZ C 200 KOMPRESSOR CGI
KOMPR (243). Árgerð 2005, ekinn
91 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð
2.990.000. Rnr.250011

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

CHRYSLER PACIFICA TOURING, árg.
8/2007, ek.40þús.km, sjálfskiptur,
loftkæling, 6 manna, leður, lúga omfl,
Flottur, vel búinn og þægilegur bíll,
Ásett verð 3790þús.kr, er í salnum
hjá okkur,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is
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Mótorhjól
Byrjendaracer til sölu, glæsilegt rautt
kawasaki ninja 250r 2007model.
S.6943181

Reiðhjól

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til
niðurrifs.

VW, Skoda, Audi,
varahlutir og viðgerðir
S: 534 1045

Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla.
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum
okkur einnig í viðgerðum á sömu
tegundum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj.

Trjáklippingar

Trjáfellingar og runnaklippingar.
Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland
garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.
Trjáfellingar og runnaklippingar. Gróður
og garðar ehf. Jónas garðyrkjufræðingur
sími 697 8588.

TRJÁKLIPPINGAR

RAFVIRKJUN S. 896 6025

N & V Verktakar.
Flísalögn á frábæru tilboði.
4.000kr. fermeterinn.
nv.verktakar@gmail.com
Upplýsingar í síma 661 3149.

Klippi, felli og snyrti tré og runna.
Alm. garðavinna. Ágúst Haukur
garðyrkjufræðingur s. 848 9600.

Bókhald

Tökum að okkur raflagnir og viðhald
raflagna, dyrasímaþjónusta. Rafneisti
ehf.

KEYPT
& SELT
Til sölu

Bókhald fyrir þig. Ársreikningur Skattframtal - VSK Tómas Bókari ehf
659 5031

ÞJÓNUSTA
Veitingastaðir

Málarar

Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

Allir gerðir af kerrum, viðgerðar- og
varahlutaþjónusta. Dráttarbeisli á
flestar gerðir bíla. Ásetning á staðnum.
Víkurvagnar ehf. S 577 1090 www.
vikurvagnar.is
Salur,
Take
away
og
Heimsendingaþjónusta. S. 55 12345
/ italiano.is

Húsaviðhald

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

Nudd

Nýsmíði og viðhald
Tökum að okkur hverskonar
viðhald og nýsmíði. T.D. þök,
glugga, gler, utanhúsklæðningar
ásamt sumarhúsum og annari
nýsmíði. Áratuga reynsla.
S.K.E - Verk SF - S. 861 7749.
Blikktak ehf. - S. 861 7733.
bragimarunn@simnet.is

Húsdeildin ehf

Pípulagnir

Nýsmíði, Viðhald, Viðgerðir. S. 772 2021
- 775 3772. hjortur57@gmail.com

Faglærðir Píparar

Bílaþjónusta

PVC. ÞAKDÚKUR. Nýlögn og viðgerðir.
Tilboð eða tímavinna. Uppl. í s: 6603571 eða Póstf. Larus7171@simnet.is

Tökum að okkur viðhald og nýlagnir,
vönduð vinnubrögð mikil reynsla.
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770
4499.

Smiður getur bætt við sig verkefnum,
utan sem innanhúss. Áratugareynsla.
S. 867 7753.

Hreingerningar

Tölvur

MOTHERS Bón & Bílhreinsivörurnar
fást hjá WWW.MOTHERS.is og hjá
Höfðabílum Fosshálsi 27 fyrir ofan
Ölgerðina S.8982832 eða mothers@
mothers.is
Faglærður réttingarmaður getur
bætt við sig verkefnum er með
réttingarbekk og mæliréttindi. Er með
bílaflutningavagn og get sótt bíla. Uppl.
í s. 660 8913.

Hjólbarðar
Þarftu að láta hjólastilla
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu.
Fullkomin
smurstöð,
fullkomið
dekkjaverkstæði. PITSTOP, S: 565 2121
Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði

Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu
og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S.
896 4662 www.lifsstill.is

Málarameistari

VIÐGERÐAR- OG
VARAHLUTAÞJÓNUSTA

Óska e. að kaupa traktora og
diesellyftara. Einnig gröfur eldri en árg.
2005. Uppl. í s: 866 0471.

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

Herbalife, fyrir alla. www.dagamunur.
is Sendið SMS 8918902 eða asta@
dagamunur.is

Jón Ingvar Garðarsson málarameistari
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

Kerrur

Vinnuvélar

Heilsuvörur

Fæðubótarefni

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. S. 896 5758.

Kría Hjól

Alhliða hjólaviðgerðir - Sérsmíðum hjól
-Gerum upp hjól. Fagþjónusta á góðu
verði Kría Hjól - Hólmaslóð 2 s.534
9164. kriacycles.com

HEILSA

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og
vanir menn.

A-Ö Þrif&Hreinlæti
S. 662 0662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

ÖSKUDAGURINN

Nýkomnir spennandi barnabúningar.
M.a. Harry Potter, Avatar, Batman,
Superman og margt fleira. Sendum út
á land. Sjáið úrvalið á hokuspokus.is.
Hókus Pókus Laugavegi 69 s-551 7955.

ÞVOTTAVÉLAR

Authentic initiation into the tantric
mysteries with tantra massage.
Unique experience for men, women
and couples. Tel: 698 8301 www.
tantra-temple.com

Til sölu góðu trérennibekkur með
stiglausri stillingu. Ýmsir aukahlutir og
efni. V. 120þ. S. 898 7739.

Vandaðir og ódýrir ferðanuddbekkir og
óléttubekkir til sölu. Uppl. í 8916447 Óli

Óskast keypt
Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull,
gull peninga og gull skartgripi.
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt
og illa farið. Leitið til fagmanns
og fáið góð ráð.
Upplýsingar á demantar.is

Tökum að okkur
parketslípun

um
allt
land.
15
ára
reynsla
í
parketlögnum,
parketslípun,sólpallasmíði
og
sólpallaslípun.
Einnig
gegnheil
eik til sölu. Sjáið myndir á www.
parketsliparinn.is Uppl. í s. 772 8100.

TANTRA MASSAGE

Til sölu notaðar þvottavélar, þurrkarar.
Tökum bilaðar vélar uppí. Varahlutir
á góðu verði. Opið alla daga 12:0017:00 Síðumúla 37 Kjallara, 108 Rvk
847 5545.

HEIMILIÐ
Húsgögn

í s. 699 8000 eða komið
í Pósthússtræti 13 ( við
Austurvöll ), Verið velkomin
Til sölu amerískt Broyhill harðviðar
borðstofusett. Verð kr. 350.000. Uppl.
í síma 856 1485.

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

Garðyrkja
SG Steingæði slf Alhliða
húsaviðgerðir
Getum bætt við okkur í
flísalögn, pípulögn, múrverki,
málingu, glerísetningum og
fleira. Sérhæfum okkur í
lekavandamálum.
Uppl. í síma 899 2420.

Varahlutir

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á
staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin.

Nudd

s. 552-4910.

Whole body massage. S. 849 5247.

GOTT NUDD - KR. 4500

TILBOÐ 2 SAMAN. Skrúbb, pottur, nudd
og veitingar kr. 9900. DETOX-ÚTHR.
Heilsumat og veitingar kr. 5500. DETOX
2 SAMAN heilsumat og veitingar kr.
9900. JB Heilsulind. S. 823 8280

Nudd

Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í
dag. Uppl. í s. 616 6469.
Nudd. Nudd. Nudd. Exclusive Whole
Body Massage, S. 692 2126, Alena.

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu.
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is

Óska eftir pallettulyftara. Uppl. í s. 897
1012 eða larus@simnet.is

Sjónvarp
Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35.
- S. 552 7095.

Húsgögn fyrir heimilið og skrifstofuna.
Gæði og gott verð. Hirzlan Smiðsbúð 6
Sími 564-5040
Tekk húsgögn óskast keypt frá árunum
milli 1960 til 70. Aðeins vel með farinn
húsgögn koma til greina. Uppl. í s.
863 8855.

Málverk

Vélar og verkfæri
Kæliklefi með tæki

Spádómar

Til sölu vel með farin rúmlega 5 fm( 14
rúmm.) kæliklefi með tæki. Auðveldur
í niðurrifi og uppsetningu. Fæst fyrir
300.000 kr gegn því að vera tekin
niður og sóttur. Nánari upplýsingar
veitir Gunnar í síma 690-3408.

Beitningavél og góð lína

Til sölu beitningavél (bakborðs) og
lína með um 30.000 krókum. Vélin
var í góðu ásigkomulagi þegar hún var
tekin frá borði. Línan er lítið notuð.
Fæst saman á 1.200.000 kr gegn því
að vera sótt. Nánari upplýsingar í síma
690-3408

Bílapartasala

Verslun

Höfum opnað varahlutasölu með
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is
Til sölu varahlutir í Hyundai Sonata 97,
Subaru Impreza 99 og Skoda felicia 99,
Peugeot 306 99. kaupi bíla til niðurrifs.
Partasala smiðjuvegi 11 sími 661 5270.
Partatorg.is Notaðir varahlutir í
ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@
partatorg.is 565-6020.
Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda
Oktavia árg. ‘03 og Kangoo. Viðgerðir.
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892
7852.

Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Spásími 908 6060

Húsaviðgerðir Nýbyggingar

Múrarar, málarar, smiðir - gluggar
og hurðir, rafvirkjar og píparar með
mikla reynslu í viðhaldi fasteigna geta
bætt við sig verkum. Nýbyggingar
og allt viðhald fasteigna inni og úti.
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618
7712 verk@vidhaldsverk.is

Tarot, miðlun, trúnaður, draumar. Hvað
viltu vita á nýju ári.Opið frá 12-23 S.
894 9228 Steinunn visa/euro

Rafvirkjun
Lög.g Rafvirki getur tekið að sér
verkefni. Gott verð í boði. Uppl S:
698 1524.

Kíktu á heimasíðuna
okkar: www.dalsmynni.is
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

Húsgagnaviðgerðir
Nýsmíði og viðgerðir

Húsgangaverkstæði Ingibjargar Dalveg
16c S. 544 5080 og 822 9477.
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krossgáta
2

1

6

7

9

3

4

5

8

10

12

LÁRÉTT
2. félagi, 6. frá, 8. svívirðing, 9.
stormur, 11. í röð, 12. fæla, 14. hroki,
16. sjó, 17. sönghópur, 18. tunna, 20.
golf áhald, 21. skrifa.

11

LÓÐRÉTT
1. þungi, 3. utan, 4. þáttaskil, 5. fag, 7.
fyrirmynd, 10. belja, 13. rúm ábreiða,
15. fjöl, 16. áverki, 19. strit.

13

14

Heimur batnandi fer
m daginn lá leið mín í Háskóla Íslands
BAKÞANKAR
en þangað hef ég ekki komið síðan ég
Brynhildar
Björnsdóttur tók mitt BA-próf með sæmilegu láði fyrir

U

sautján árum eða svo. Þá var ástandið
svona:

PÍNULITLAR kaffistofur í hverju húsi.
Kaffið viðbrennt og voveiflega vont. Síðsmurð rúnnstykki með torkennilegu áleggskáli, bleikum kjötbúðingi og osti ein á boðstólum ásamt stöku kleinu. Hvíslingar um
að nokkrar fílakaramellur væru til í Aðalbyggingunni. Kennarar sem hurfu inn um
dularfullar dyr þar sem allt var nýsmurt
og óbrennt, samkvæmt áreiðanlegum
munnmælum.

15

LAUSN

19

20

LÁRÉTT: 2. máti, 6. af, 8. níð, 9. rok,
11. mn, 12. grýla, 14. dramb, 16. sæ,
17. kór, 18. áma, 20. tí, 21. rita.

18

17

LÓÐRÉTT: 1. farg, 3. án, 4. tímamót,
5. iðn, 7. fordæmi, 10. kýr, 13. lak, 15.
brík, 16. sár, 19. at.

16

21

ÖLDIN er önnur og rúmlega það. Í

Geymsluhúsnæði

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
Fyrir veiðimenn

Hámu, matsölu stúdenta á Háskólatorgi, blasa við marmaradiskar á fæti
hlaðnir fjölmörgum tegundum af
glænýju bakkelsi, meira að segja terta
sem hefði sómt sér við hirð Frakkakonungs, þrílit og flórsykurstráð.
Margbrotið samlokuúrvalið nær frá
lofti ofan í gólf, við hlið tuga mismunandi skyrdrykkja, flöskuvatna og nýkreistra safa. Í
hillingum salatbar og möguleiki á heitum mat. Sælgætisúrvalið meira en í Bónus. Og
kaffið, konur og menn, kaffið
var undursamlegt.

www.buslodageymsla.is

Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567
4046 & 892 0808.

geymslur.com

Geymslur frá 3990.- kr á mán.
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað &
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

www.geymslaeitt.is

Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð.
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald,
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S:
564-6500

ATVINNA
Hestamennska
Atvinna í boði
Kokkur óskast
Okkur á Cafe Bleu vantar góðan
kokk eða reynslubolta í eldhúsi
til liðs við okkur.
Uppl. í s. 899 1965.

HÁSKÓLATORGIÐ sjálft var eins og kynningarbæklingur. Fjöldi fólks á öllum aldri
á þönum í erindum sínum, sumir við borð
að spjalla, aðrir á leið inn eða út úr bóksölunni, enn aðrir standandi uppi við vegg við
flatskjái og lyklaborð að senda gögnin sín í
nærliggjandi prentara eða bara að mennta
sig á alnetinu. Birtan var þannig að allir
litu vel út og voru smart. Framtíðin lá í loftinu og hún var björt.

ÉG rakst á Háskólakennara og doktor sem
hafði verið með mér í menntaskóla og hann
sagði mér frá nýjum og spennandi námsbrautum sem eru einmitt eins og sniðnar
fyrir mig. Námsframboðið er eins og í
Hámu, kjarngóð grunnnámskeið og girnilegir valkostir. Spurði síðan hvort ég væri
með kubb því þá hefði hann getað hlaðið
alls kyns fróðleik inn á hann fyrir mig til að
skoða að gamni mínu. Ég var ekki með kubb
en ákvað að kaupa mér einn í bóksölunni.
Í ALLRI bölsýninni, kreppunni og niðurskurðinum var eitthvað óskaplega gott við
að koma inn á Háskólatorg um daginn. Ég
veit auðvitað að það er ekki hægt að dæma
um gæði eða stöðu þjóðfélags eftir því andrúmslofti sem einhver upplifir í mötuneyti
háskólans á staðnum. En ef andrúmsloftið
þar er eins jákvætt og metnaðarfullt og
mér fannst, þar sem ég leit í kringum mig á
Háskólatorgi, þá er einhver von.

■ Pondus

Eftir Frode Overli

Ég veit ekki
hvort þetta
skilar sér en,
það er komið
gott Jói!

Jesús!

ÉG SOFA!

Baba...

TILBOÐSDAGAR

20% AFSLÁTTUR AF VÖLDUM
HNÖKKUM 30% AFSLÁTTUR AF
ART HJÁLMUM HESTAR OG MENN
ÖGURHVARFI 1 SÍMI 567 3300

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði
Kjallaraherb. til leigu í 101. Uppl. í s.
773 3182.
Ný uppgerð einstaklings íbúð (bakhús)
í Hliðunum til leigu. Uþb 30 fm ný
innréttað og ný uppgert. Kr 80.000 á
mánuði Uppl 775 0584 eftir kl 17

Húsnæði óskast
Óska eftir 4-5 herbergja húsnæði til
langtímaleigu í Víkur - eða Staðahverfi.
Upplýsingar í síma 824 2356.
Reglusamt og reyklaust par óskar eftir
íbúð til leigu á höfðuborgarsvæðinu,
helst Reykjavík. S. 823 8769.
Fjölskylda óskar eftir 3-5 herb. íbúð
frá 1. mars í a.m.k. 4 mánuði. Helst í
104/105 Rvk. Reyklaus og reglusöm.
Getum greitt alla leiguna fyrirfram.
Áhugasamir hafi samband í síma
6916272.
Óska eftir 2 herb íbúð á höfuðborgarsv,
í fjölbýli. Án húsgagna. Er reyklaus í
góðri stöðu. Uppl. í síma 8668742 /
rg.sigfusdottir@gmail.com
Jarðhitaskóla Háskóla Sameinuðu
þjóðanna vantar 3-4 herb. íbúðir í
Rvk. Íbúðirnar þurfa að vera búnar
nauðsynlegum
húsgögnum
og
heimilistækjum. Leigutími er u.þ.b. 6
mánuðir, frá lok apríl fram í miðjan
október. Nánari upplýsingar í s: 569
6069 / thorhildur.isberg@os.is

Sumarbústaðir
Salan komin á fullt. Skoða og verðmet
allar helgar. Jón Rafn hjá Valhöll S: 6955520 Sumarhúsin seljast hjá Valhöll.

Atvinnuhúsnæði
Fákafen 140 fm vandað skrifstofu.
Tunguháls 327 fm iðnaðar, lofthæð
4,70. Við sund. 20 fm skrifstofu á 2 hæð
og 90 fm verslunar og 80 fm iðnaðar á
jarðhæð. leiguval.is Sími 553 9820 og
894 1022.

Spyrlar óskast

Vegna aukinna umsvifa óskar Maskína
eftir fleiri spyrlum. Fyrst og fremst er
um að ræða kvöld- og helgarvinnu
en þó stundum dagvinnu. Talsvert
álag er framundan og því mikil
vinna. Umsóknir þar sem fram kemur
menntun og starfsreynsla sendist á
maskina@maskina.is.
Maskína er nýtt markaðs- og
viðhorfsrannsóknafyrirtæki
sem
býður fyrirtækjum, stofnunum og
félagasamtökum upp á gæðarannsóknir
á sanngjörnu verði.

■ Gelgjan
Palli minn, hvenær
eigum við að fara að
versla fyrir skólann?

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Veit ekki, í
dag?

Í alvöru?

Já...

... ég þarf
bara að fá
kreditkortið
þitt og far
niður í bæ.

Þetta er í fyrsta skipti
sem ég hef séð heilan
tepoka skjótast út um
nefið á einhverjum.

Vilt þú vinna mikið og hafa góð laun
eða vinna lítið og hafa lítil laun. Uppl.
í s 7732100.

Tannsmiður

Óskað
er
eftir
tannsmið
á
tannréttingarstofu sem fyrst. Um er að
ræða 70% starf með sveigjanlegum
vinnutíma. Áhugasamir vinsamlegast
sendið ferilskrá á spals@internet.is
Starfsfólk óskast í hlutastarf við þrif á
hótelíbúðum í miðbæ Rvk. Vinnut. frá
10-14 eða 11-15. Uppl. í s. 897 1012
milli kl. 10-13 eða á larus@simnet.is

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Óska eftir úthringjara til starfa. Föst laun
+ árangurstengt. Uppl. s. 774 1020.

GAUR...
ömurlegur
tími til
að lenda
í jarðskjálfta!

Óska eftir að ráða fólk í hlutastarf
við saumaskap/viðgerðaleður. Uppl. s.
898 9944.

TILKYNNINGAR
Tilkynningar
■ Barnalán

Eftir Kirkman/Scott

Þetta var mjög
grófur brandari
Hannes!
Takk!

Láttu mömmu þína aldrei
heyra hann.
Pabbi, ég hef
ekki náð sex ára
aldri með því að
vera heimskur.

markhonnun.is
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Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær

Tilboðin gilda 24. – 27. febrúar
eða meðan birgðir endast

Birtist með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.

1.498

TILBOÐ

25 %
afsláttur við kassa

KJÚKLINGA
BRINGUR

2.099

kr/kg.

Merkt verð 2.798.-

JAMAÍKA KJÚKLINGUR
fyrir 4 að hætti Rikku
4 stk
3 msk
2 msk
2 msk
4 stk
1 stk

kjúklingabringur
límónusaﬁ
dökkt romm (ÁTVR)
ólífuolía
vorlaukar, grófsaxaðir
grænt chili-aldin,
fræhreinsað og grófsaxað

2 stk
1 msk

hvítlauksrif
allrahanda pimiento krydd
(frá Pottagöldrum)
3 tsk
ferskt timjan
salt og nýmalaður pipar

Setjið allt nema kjúklingabringurnar og 1 tsk af timjan í
matvinnsluvél og vinnið vel saman. Smyrjið kryddblöndunni á kjúklinginn og marínerið í a.m.k. 30 mínútur. Grillið
bringurnar á meðalheitu grilli í 7–8 mínútur á hvorri hlið.
Kryddið með salti og pipar og stráið timjaninu yﬁr áður en
bringurnar eru bornar fram. Berið bringurnar fram með
cous cous með grilluðum ananas og kókos.

Kcal:
671 / 34% LDS
Prótein: 31,9
g / 64% LDS
Fita:
42 g / 65% LDS
Kolvetni: 38 g
/ 13% LDS
Trefjar: 3 g /
12% LDS
Níasín:
11,2 mg / 56%
LDS
C-vítamín: 18,2
mg / 30% LDS
*Leiðbeinandi da
gsskammtur (LD
S) er
miðaður við 2.0
00 kcal (hitaeining
a) orkuþörf.

VINSÆLASTA FABRIKKU
SKYRTERTAN Í HEIMINUM

HOLLUSTA Á BETRA VERÐI FYRIR ÞIG!
20% afsláttur af öllum fæðubótarefnum, vítamínum & lífrænum vörum

TILBOÐ

20%
afsláttur við kassa

TILBOÐ

20%
afsláttur við kassa

TILBOÐ

20%
afsláttur við kassa

Hagkaups bækurnar á frábæru verði!
HAGKAUPS
BÆKUR

1.499

kr/stk

Gildir til 27. febrúar á meðan birgðir endast.

Fullmeyrnað
jöt
íslenskt nautak

TILBOÐ

30 %
afsláttur við kassa

UNGNAUTA
RIBEYE

2.729

kr/kg.

Merkt verð 3.898.-

TILBOÐ
BERNAISSÓSA
250ml

318

kr/stk

TILBOÐ
PORTABELLO
SVEPPIR

1.598

kr/kg

TILBOÐ

TILBOÐ

afsláttur við kassa

afsláttur við kassa

30%

GOTT VERÐ

40%

314

1.998

kr/kg.

Kalkúnabringur

GOTT VERÐ

1.259

kr/kg.

1.598

kr/kg.

Merkt verð 449.-

kr/kg.

Merkt verð 2.098.-

Kjúklingavængir

Lambalæri

frosnar

Nautaat Gúllas

ferskt

CAVENDISH
FRANSKAR

Oven Crisp
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MUSCOVADO
VÍNARBRAUÐ

159
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SVEITABRAUÐ

259
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.
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JACK DANIELS´S
SINNEP

599

kr/stk

PEKANBAKA

499

kr/stk
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KÓMEDÍULEIKHÚS Í SLIPP Kómedíuleikhúsið á Ísafirði er væntanlegt til borgarinnar með nýjustu kómedíu sína í far-

menning@frettabladid.is

teskinu. Um er að ræða kómískan gamanleik er nefnist Vestfirskur skáldskapur á 57. mín og vestfirsk tónlist á 27. mín. Gamanleikurinn verður sýndur í Slippsalnum í Reykjavík fimmtudaginn 3. mars og föstudaginn 4. mars. Báðar sýningarnar hefjast klukkan
20.00. Miðasala á sýningarnar er þegar hafin í síma 450-5565.

Bókamarkaður í Perlunni

Rannsókn sem varð að listaverki

Árlegur bókamarkaður Félags
íslenskra bókaútgefenda hefst í
Perlunni, Öskjuhlíð, í dag.
Bókaútgefendur hafa staðið
fyrir sams konar markaði frá
því á sjötta áratugnum, þar sem
eldri útgáfubækur eru boðnar á
afsláttarkjörum.
Á markaðnum má finna þúsundir titla. Auk nýlegra bóka
má finna ýmsar gersemar.
Bækur sem taldar voru uppseldar fyrir löngu finnast innst
í geymslu eða að gamlir lagerar
horfinna forlaga eru dregnir
fram.
Markaðurinn stendur til 13.
mars 2011 og er opinn daglega
frá 10 til 18.

Hugmyndin að tengja listir
og vísindi kviknaði hjá
Helgu Hansdóttur öldrunarlækni þegar hún var í námi.
Í Listasafni Íslands verður
á morgun opnuð sýning á
verki hennar og Magnúsar
Pálssonar myndlistarmanns, Viðtöl við dauðann.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Föstudagur 25. febrúar 2011
➜ Tónleikar
12.15 Áshildur Haraldsdóttir flautu-

leikari og Nína Margrét Grímsdóttir
píanóleikari flytja sónötur eftir Taktakishvili og Prokofiev í Menningarmiðstöðinni í Gerðubergi kl. 12.15.
Aðgangur er ókeypis.
21.00 Jussanam da Silva heldur mótmælatónleika á Café Haiti kl. 21. Agnar
Már Magnússon leikur undir á píanó.
Aðgangseyrir er 1.000 kr.
22.00 Hljómsveitin Mystic Dragon
spilar á Sódómu kl. 22. Aðgangseyrir er
1000 kr. DJ Óli Dóri þeytir skífum að
tónleikum loknum.
22.00 Hjaltalín heldur tónleika á Café
Rósenberg kl. 22. Tónleikarnir eru upphitun fyrir komandi Evrópuferð hljómsveitarinnar. Miðar verða seldir við hurð.
23.00 Hjálmar spila á Faktorý kl. 23.
Miðasala hefst við hurð kl. 22. Aðgangseyrir er kr. 1500.

➜ Tónlist
21.00 Tuttugasta og fjórða Grapevine
Grassroots kvöldið verður haldið í
kvöld á Hemma og Valda. Aðgangur er
ókeypis og hefst dagskrá kl. 21.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is

„Það var langur aðdragandi að
þessu verki,“ segir Helga Hansdóttir öldrunarlæknir og upplýsir
að þegar hún var að læra um eigindlegar rannsóknaraðferðir í sérnámi sínu þá opnaðist fyrir henni
möguleikinn á að tengja saman
listir og vísindi.
„Rannsókn sem ég gerði síðar á
viðhorfum aldraðra til meðferðar
við lífslok minntu mig á verk sem
Magnús Pálsson myndlistarmaður hafði gert og þannig fæddist
hugmyndin. Ég gerði síðar framhaldsrannsókn á þessu sama efni
og fékk þá leyfi hjá hluta hópsins
til þess að nota viðtölin sem ég tók
í verkið Viðtöl við dauðann,“ segir
Helga.
Verkið Viðtöl við dauðann er
innsetning þar sem gestir geta
hlustað á sex mismunandi frásagnir fólks í hálfmyrkvuðum sal, en
frásagnirnar eru leiklesnar. Verkið var upphaflega tengt samstarfsverkefninu Listir og vísindi og var
sýnt í Listasafni Reykjavíkur árið
2003. Það var sýnt í hálfmyrkvuðum sal með teppum, veggfóðri,
myndum og húsgögnum, en ljós
barst frá ómmynd af hjarta og
skjá sem sýndi öndunarhreyfingar
sjúklings. Magnús Pálsson hefur
unnið nýja gerð innsetningarinnar
fyrir aðalsal Listasafn Íslands sem
nú á verkið sem fjallar á „nærfærinn hátt um hinstu rök tilverunnar,“ eins og segir í tilkynningu
Listasafns Íslands.
„Það er mikill heiður að fá að
sýna hér og gaman að verkið sé
sett upp á ný, það var bara sýnt

HELGA HANSDÓTTIR Helga leit við á Listasafni Íslands í gær þar sem verið var að setja upp verk hennar og Magnúsar Pálssonar.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HLJÓÐAHEIMAR LISTAMANNA
Sýningin Hljóðheimar
opnar einnig á Listasafni
Íslands á morgun. Hún
fjallar um myndlist sem
sprottin er að hljóði
eða tónlist. Hún samanstendur af innsetningum,
uppákomum, tónleikum,
gjörningum og fræðsluerindum sem dreifast yfir
tæplega þriggja mánaða
tímabil. Hvert verkið tekur
við af öðru og er það

gert til að hvert verk fyrir
sig njóti sín sem best og
að hægt sé að kynna til
sögunnar fleiri listamenn.
Flestir listamannanna
koma úr myndlistargeiranum en hafa á ferli
sínum farið mislangt inn
í heim hljóðs og tækni.
Þeir listamenn og hópar
sem koma við sögu eru:
Curver Thoroddsen, Darri
Lorenzen, Dodda Maggý,

í örfáa daga síðast,“ segir Helga,
sem fékk mikil og góð viðbrögð
við verkinu á sínum tíma. Helga er
gift myndlistarmanninum Kristni

Guðbrandi Harðarsyni og segir
myndlist því hafa verið hluta af
lífi sínu lengi. Hún hefur haldið
áfram að tengja saman læknis-

Bækur

Fyrirtækjaþjónusta

Egill Sæbjörnsson, Ghostigital, Guðmundur
Vignir Karlsson, Halldór
Úlfarsson, Hekla Dögg
Jónsdóttir, Helgi Þórsson,
Hilmar Örn Hilmarsson,
Kira Kira, Ólafur og Libia,
Parabólur, Rafmagnssveitin, Ragnar Helgi
Ólafsson, S.L.Á.T.U.R.,
Sigtryggur Berg Sigmarsson, Sigurður Guðjónsson, Skyr Lee Bob, Sólrún

Sumarliðadóttir, Steina.
Sýningarstjóri er
Sigríður Melrós Ólafsdóttir.
Öflug dagskrá verður
alla sýninguna, sem
stendur til 22. maí, ásamt
leiðsögn og fyrirlestrum
sem auglýst verður sérstaklega og upplýsingar
um þá verða á vefsíðu
Listasafns Íslands (www.
listasafn.is).

fræði og list með rannsóknum
sínum.
Sýningin stendur yfir til 15.
maí.
sigridur@frettabladid.is

★★★★

WikiLeaks – Stríðið gegn leyndarhyggju
David Leigh, Luke Harding og fleiri. Þýðing: Arnar Matthíasson
Veröld

Hulunni svipt af leyndarsamtökum

Hádegi
Heitt og Kalt býður fastan matseðil
sem birtur er viku í einu á netinu
á www.heittogkalt.is undir „Vikuseðill“.

Smurbrauð
Fundir, fyrirlestrar, kynningar o.ﬂ.

Veislur
Árshátíðir, ráðstefnur, móttökur o.ﬂ.
Allar upplýsingar á www.heittogkalt.is
Sturla Birgisson er margverðlaunaður
matreiðslumeistari og er í dómnefnd
fyrir Bocuse d’Or sem er ein virtasta
matreiðslukeppni heims.

HEITT & KALT | Kársnesbraut 112 | 200 Kópavogi | Sími: 533 3060 | heittogkalt@heittogkalt.is

Julian Assange er taugaveiklaður frumkvöðull sem
þekkir ekki sinn vitjunartíma. Hann leitar allra leiða
a
til að stýra öllu sem varðar lekasíðuna WikiLeaks og
kann að kokka upp töfrandi sögur um sjálfan sig og
bandaríska njósnara. Þetta er kjarninn í WikiLeaks,,
stríðið gegn leyndarhyggjunni, nýútkominni bók
blaðamanna breska dagblaðsins Guardian, sem
svipta hulunni af ævi Julian Assange og tilurð
WikiLeaks. Þar kemur öðru fremur í ljós að Assange gengur þvert á eigin prédikanir, starfsemi
WikiLeaks virðist fara fram á bak við luktar dyr og
inn fyrir þær stíga ekki óinnmúraðir.
Bókin er fyrirsjáanleg fyrir þá sem hafa fylgst
með WikiLeaks. Þar rekja höfundar ævi Assange
og tilurð lekasíðunnar. Bókahöfundar eyða eðlilega miklu púðri í frásögn af því þegar leyndarskjöll
bandaríska hersins um gang stríðsins í Afganistan og Írak voru afhjúpuð.
Þá fá sendiráðsskjölin sinn skerf. Vissulega býður efnið stöku sinnum upp á
smásmugulega nákvæmni enda unnu höfundarnir allir með WikiLeaks að
birtingu skjalanna á sínum tíma. Það kemur hins vegar ekki að sök enda
er fátítt að fá tækifæri til að gægjast inn í leyniheim hakkara og vinnulag á
erlendum fjölmiðlum.
Sjaldan rekur bækur úr þessum afmarkaða kima og af þessu líka kalíberi
á fjörur mínar á íslensku. Þá er ótalið hversu eldheit bókin er, sumt efni
hennar enn í fullum gangi, þar með taldar ákærur í nauðgunarmálum
Assange í Svíþjóð. Frásögnin er hröð líkt og í spennusögu, minnir í raun
fremur á þríleik Stiegs Larsson en langa grein eins og blaðamenn slysast
til að skrifa þegar kemur að ritun bóka um afmörkuð mál. Hröð frásögnin
kemur ekki niður á nákvæmni. Þvert á móti gæðir næmt auga höfunda fyrir
smáatriðum atburðarásina svo miklu lífi að erfitt er að leggja bókina frá sér.
Jón Aðalsteinn Bergsveinsson

Niðurstaða Spennandi og fræðandi bók um eitt heitasta mál samtímans,
þar sem hulunni er svipt af leyndinni á bak við WikiLeaks.
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konur fóru með eiturlyfjafíklinum og leikaranum
Charlie Sheen í ferðalag á hitabeltiseyju í gær.
Brooke Mueller, fyrrverandi eiginkona hans, klámmyndaleikkonan Bree Olson og ein ónafngreind.

Gert að laga hreiminn
Breska söngkonan Cheryl
Cole hyggst hasla sér völl í
bandarísku sjónvarpi sem
dómari í raunveruleikaþáttaröðinni X-Factor. Hún
á þó erfitt verkefni fyrir
höndum.

9. HVER
VINNUR!

Cheryl Cole er ein vinsælasta
söngkona Bretlands og hefur um
árabil verið dómari í bresku XFactor-þáttunum ásamt Simon
Cowell. Og hlotið mikið lof fyrir
enda alþýðleg með eindæmum
með þykkan hreim. Bandarískir sjónvarpsframleiðendur eru
hins vegar ekki par hrifnir af því
hvernig Cole talar og hafa skipað henni að losa sig við geordiehreiminn sinn.
Samkvæmt Daily Mail hafa
Kanarnir áhyggjur af því að
bandarískir sjónvarpsáhorfendur eigi hvorki eftir að skilja upp
né niður í Cheryl Cole þegar hún
byrji að tala. Og að slíkt væri
hreinlega móðgun við bandaríska
sjónvarpsáhorfendur. Söngkonunni, sem er ættuð frá Newcastle,
hefur verið gert að hreinsa rækilega til í orðaforða sínum og forðast slanguryrði. Og meðal orða
sem eru á bannlista Cole má
nefna „babe“ en Cole notar það til
að lýsa fallegum konum. Þá má
hún ekki segja „bum“ fyrir rass
heldur nota frekar orðið „butt“ og
forðast orðið „cookies“ fyrir kex
og segja heldur „biscuits“.
Samkvæmt Daily Mail hefur
Cole leitað til sama tungumálasérfræðings og Sharon Osbourne
notaðist við þegar hún vildi

hljóma ögn fágaðri í bandarísku
sjónvarpi.
Cole og hrokagikkurinn Simon
Cowell munu sitja í dómnefndinni en ekki hefur verið gengið
frá því hver fær þriðja sætið.
Upphaflega var talið að George
Michael myndi hreppa það en
Cowell vísaði því á bug. Samkvæmt breskum og bandarískum fjölmiðlum er Nicole
Scherzi nger, söngkona
Pussycat Dolls og unnusta Lewis Hamilton,
líklegust til að hreppa
hnossið en hún stóð
sig vel sem gestadómari nýverið að
mati Cowell.
freyrgigja@frettabladid.is

ÓSKILJANLEG Cheryl Cole er í
hálfgerðri My Fair Lady meðferð hjá
bandarískum talmálssérfræðingum
en bandarískir framleiðendur XFactor hafa gert henni að losa sig við
geordie-hreiminn sinn.

Eagles til Íslands
FRUMSÝND 25. FEBRÚAR

ÞÚ SENDIR SMS SKEYTIÐ
ESL MCV Á NÚMERIÐ 1900.
ÞÚ FÆRÐ SPURNINGU.
ÞÚ SVARAR MEÐ
ÞVÍ AÐ SENDA SMS SKEYTIÐ
ESL A, B EÐA C Á NÚMERIÐ 1900.
ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!
GEGGJAÐIR AUKAVINNINGAR
DVD myndir - Tölvuleikir
Fullt af gosi og margt fleira!
Í MIÐ
BÍÓ

BÍÓMIÐI
I

VILTU
VINNA
MIÐA?

VINNINGAR VERÐA AFHENTIR Í ELKO LINDUM, KÓPAVOGI.
MEÐ ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT ERTU KOMINN Í SMS KLÚBB.
149 KR/SMS-IÐ. ÞÚ FÆRÐ 5 MÍN TIL
T AÐ SVARA SPURNINGU. LEIK LÍKUR 4. MARS 2011

Bandaríska hljómsveitin Eagles
stígur á stokk í Nýju Laugardalshöllinni fimmtudaginn 9. júní
á vegum Senu. Ný tónleikaferð
sveitarinnar um Evrópu hefst
hér á landi og verður 65 manna
fylgdarlið með í för. Meðlimir
Eagles ætla að nota dagana fyrir
tónleikana til að æfa sig hér á landi
fyrir tónleikaferðina. Þetta verða
fyrstu stóru tónleikarnir hérlendis með erlendum flytjanda síðan
Eric Clapton steig á svið í Egilshöll
í ágúst 2008 fyrir framan þrettán
þúsund manns, skömmu áður en
bankahrunið varð.
Eagles á tvær af tíu mest seldu
plötum alrra tíma, Greatest Hits
og Hotel California. Hljómsveitin
hefur gefið út sjö hljóðversplötur
auk safnplatna og tónleikaplatna
og hafa þær samanlagt selst í
rúmlega 120 milljónum eintaka. Á
meðal vinsælustu laga Eagles eru
Hotel California, Tequila Sunrise,
Desperado og Take It Easy. Miðasala á tónleikana hefst í fyrri hluta
mars og verða um tíu þúsund
miðar í boði.

HJALTALÍN Hljómsveitin hitar upp fyrir

tónleikaferð um Evrópu með tónleikum
á Rosenberg.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hitar upp
fyrir ferðalag

Á LEIÐINNI Glenn Frey og félagar í

Eagles koma til Íslands í sumar.

Ferðast um Evrópu
Rokksveitin Agent Fresco er að
skipuleggja tónleikaferð um Evrópu í júní og júlí. Þetta verður
fyrsti alvöru túr sveitarinnar um
Evrópu en hingað til hefur hún
verið úti í mesta lagi fimm daga í
einu. „Þetta er það sem við erum
búnir að bíða eftir. Það verður gott
að komast út og láta í okkur heyra.
Síðan sjáum við hvað kemur út úr
því,“ segir söngvarinn Arnór Dan
Arnarson.
Agent Fresco átti að hita upp
fyrir Ensími á tónleikum á Nasa
á laugardaginn. Ekkert verður
af því og í staðinn hleypur Cliff
Clavin í skarðið fyrir Fresco. „Það
er allt í góðu. Þetta var bara kjána-

AGENT FRESCO Rokkararnir eru á leiðinni í tónleikaferð um Evrópu í sumar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

legur misskilningur,“ segir Arnór
Dan um ótímabæra fréttatilkynningu sem var send fjölmiðlum á
miðvikudag.
- fb

Hljómsveitin Hjaltalín hitar upp
fyrir væntanlega tónleikaferð sína
um Evrópu með tvennum tónleikum á Rosenberg í kvöld og annað
kvöld. Þetta verða fyrstu tónleikar
Hjaltalín hér á landi í þrjá mánuði.
Í næstu viku heldur sveitin í tónleikaferð um Bretland og víðar um
Evrópu sem stendur yfir í heilan
mánuð. Á tónleikunum á Rósenberg verður tækifærið notað til að
prufa ný lög fyrir tónleikaferðina.
Dagana fyrir ferðina ætlar sveitin
einnig að skella sér í hljóðver og
leggja drög að nýrri plötu. Ekki er
búist við að hún komi út fyrr en í
fyrsta lagi snemma á næsta ári.

Bodyguard
endurgerð
Til stendur að endurgera kvikmyndina The Bodyguard, sem
kom út árið 1992 með Kevin Costner og Whitney Houston í aðalhlutverkum.
Fyrri myndin fjallaði um leyniþjónustumann sem var fenginn til
að vernda söngkonu sem var elt á
röndum af brjáluðum aðdáanda.
Í nýju myndinni er lífvörðurinn
orðinn fyrrverandi hermaður í
Írak. Ástarsagan á milli lífvarðarins og söngkonunnar verður þó
enn á sínum stað. Enn á eftir að
ráða leikara í aðalhlutverkin.

MYNDAVÉLARÝMING
AÐEINS Í TVO DAGA
Rýmingin er aðeins í dag og á morgun!

VERÐ FRÁ KR. 9.990

MINNISKORT
STOFNAÐ 1971

www.sm.is

ALLAR GERÐIR

úr
kjötborði

úr
kjötborði

Svínakótilettur

898,kr./kg
verð áður 1.458,-/kg

Lambafille m/fitu

Hamborgarar 80g 4 stk. í pk.

2.998,kr./kg

548,kr./pk.

verð áður 3.498,-/kg

verð áður 648,-/pk.

Fjarðarkaup
Reykhólar lax reyktur/grafinn

25. - 26. febrúar

2.545,kr./kg

FK kjúklingaleggir

FK kjúklingabringur

FK Bayonne skinka

695,kr./kg

1.943,kr./kg

1.098,kr./kg

verð áður 847,-/kg

verð áður 2.266,-/kg

verð áður 1.373,-/kg

FK heill kjúklingur

FK kjúklingalæri

Brokkoli mix 2,5kg

Pepsi cola/max 6x1L

693,kr./kg

695,kr./kg

698,kr.

588,kr./pk.

verð áður 835,-/kg

verð áður 847,-/kg

- Tilvalið gjafakort

Ali Bjúgu 4 stk. í pk.

498,kr./kg

www.FJARDARKAUP.is

25%

afsláttur

Fricopan hvítlauksbrauð

Fricopan smábrauð 15 stk.

Hatting pítubrauð 6 stk.

Brauðostur 26%

259,kr.

298,kr.

249,kr.

972,kr./kg
verð áður 1.269,-/kg

Ariel color 2kg

Ariel regular 2kg

Lenor mýkingarefni 750ml 3 teg.

Always dömubindi giga 3 teg.

1.390,kr.

1.390,kr.

298,kr.

598,kr./pk.

ein-stök

verslun

Pampers bleyjur 4 stærðir

1.798,kr./pk.

Neutral handsápa 3 í pk.

Neutral Baby Zinksalvi

Neutral blautklútar

Neutral Baby sjampó

Neutral Baby lotion

263,kr.

351,kr.

399,kr.

327,kr.

398,kr.

Tilboð gilda til laugardagsins 26. febrúar
Opið mánudaga - miðvikudaga frá 09:00 - 18:00, fimmtudaga 09:00 - 18:30, föstudaga 09:00 - 19:00 og laugardaga 10:00 - 16:00, lokað sunnudag - www.fjardarkaup.is
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www.laugarasbio.is

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

THE MECHANIC

6, 8 og 10.10

BIG MOMMAS 3

3.40 og 5.50

JUST GO WITH IT

8 og 10.25

TRUE GRIT

5.50, 8 og 10.25

MÚMÍNÁLFARNIR 3D - ISL TAL

4

ALFA OG ÓMEGA 2D - ISL TAL

4

TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Á

WWW.SAMBIO.IS

Eldri hjón úr pappa

ANTHONY HOPKINS

Hvernig varð saklaus strákur frá Kanada einn
ástælasti tónlistarmaður í heiminum í dag

SÝNIR STJÖRNULEIK Í ÞESSARI
ÓGNVÆNLEGU SPENNMYND

Bíó

★★★★

Another Year
Leikstjóri: Mike Leigh
Aðalhlutverk: Jim Broadbent,
Ruth Sheen, Lesley Manville,
David Bradley, Peter Wight, Martin
Savage, Imelda Staunton.

Hjónin Tom og Gerri Hepple hafa
eytt ævinni saman og nú er farið
að síga á seinni hlutann hjá þeim.
Efri árin fara mjúkum höndum
um þau, en vinafólk þeirra er allt
meira og minna þjakað af einmanaleika og eftirsjá. Vinirnir
reyna stundum á þolrif hjónanna,
og þá sérstaklega vinnufélagi
Gerri, hin einhleypa Mary, en hún
er fimmtug kona sem á erfitt með
að sætta sig við að vera ekki lengur tvítug. Hún rennir hýru auga til
Joe, þrítugs sonar þeirra Hepple-

BYGGÐ Á

FRÁBÆR MYND UM LÍF JUSTIN
BIEBERS, STÚTFULL AF TÓNLIST

SÖNNUM
ATBURÐUM

앲앲앲앲

frá þeim sama og færði okkur shrek

- R.C.
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Nýjasta hasarmynd
“IRRESISTIBLY ENTERTAINING.
WITTY AND HEARTBREAKING”

“THE KING’S SPEECH SHOULD
ON STAGE ON OSCAR NIGH

BLOOMBERG NEWS, RICK WARNER

++++

NY POST, LOU LUMENICK

THE WALL STREET JOURNAL, JOE MORGENSTERN

++++

+++++

NY OBSERVER, REX REED

NY DAILY NEWS, JOE NEUMAIER

++++

hjóna, en háttalag hennar er stórfurðulegt og daðrið er augljóst.
Another Year er nýjasta mynd
breska leikstjórans Mike Leigh,
en hann á að baki glæstan feril og
þessi mynd mun ekki varpa neinum skugga á hann. Löturhægt læðist myndin um í fyrsta gír og það
eru persónurnar og samtölin sem
sjá um stuðið. Hvergi er veikan
blett að finna í leikarahópnum og
ég geng svo langt að segja frammistöðu Lesley Manville þá allra
bestu á síðasta ári. Það að hún hafi
ekki sópað að sér verðlaunum er til
marks um það að einhverjir sofi á
verðinum. Hún stelur hverri einustu senu sem hún kemur fram í
þrátt fyrir að mótleikararnir séu
allir á heimsmælikvarða.
Þrátt fyrir að þau Tom og Gerri
eigi að heita aðalpersónur er það
ekki svo. Þau eru í raun bara límið
sem heldur sögunni saman. Sagan
er um vinina og vandamálin. Enda
hljómar sú mynd óspennandi sem

fjallar um hamingjusöm eldri hjón
og ekkert meir, punktur og basta.
Það er spurning hvort Leigh sé að
vísa til hálfnafna þeirra, teiknimyndakattarins og músarinnar,
Tom og Jerry. Að hjónin séu svo
slétt og felld að þau gætu allt eins
verið úr pappa, eða teiknuð á blað.
Another Year spyr fleiri spurninga en hún svarar. Ken, drykkfelldur vinur hjónanna í mikilli
yfirvigt, gæti fundið hamingjuna
með Mary. Og hún gæti eflaust
fundið hamingjuna með Ken. En
neistann vantar. Já, og Mary finnst
hann ógeðfelldur. Tom og Gerri
fundu hvort annað og munu líklega
lifa hamingjusöm til æviloka. Eru
sumir bara einfaldlega heppnari
en aðrir? Eða er hver sinnar gæfu
smiður?
Haukur Viðar Alfreðsson
Niðurstaða: Bráðfyndin mynd um
dapurlegt fólk. Sérstaklega ljúf með
rauðvíni.

leikstjóra DISTURBIA
og framleiðandans

MICHEAL BAY.

NY OBSERVER, REX REED
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ÁLFABAKKA
JUSTIN BIEBER-3D ótextuð 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
THE RITE
kl. 8 - 10:30
THE RITE
kl. 3:40 - 6:10 - 9:20
GEIMAPARNIR 2 M/ ísl. Tali
kl. 4 - 6
I AM NUMBER FOUR
kl. 5:50 - 8 - 10:20
TRUE GRIT
kl. 8 - 10:30
THE KING´S SPEECH
kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
YOGI BEAR-3D M/ ísl. Tali
kl. 4 - 6

L
16
VIP
L
12
16
L
L

ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI M/ ísl. Tali kl. 3:40

L

AKUREYRI
JUSTIN BIEBER MOVIE
THE RITE
SPACE CHIMPS 2
I AM NUMBER FOUR

kl.
kl.
kl.
kl.

L

5:40 - 8
10:10
6
8 - 10:10

16
L
12

SPARBÍÓ KR 650 Á SÝNINGAR
MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU OG
KR. 950 Á 3D MERKT GRÆNU

JUSTIN BIEBER-3D ótextuð
I AM NUMBER 4
TRUE GRIT
JÓGI BJÖRN-3DM/ ísl. Tali
GEIMAPAR 2-3D M/ ísl. Tali
SANCTUM-3D
KING’S SPEECH

EGILSHÖLL
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 8 og 10.30
kl. 8 og 10.30
kl. 6
kl. 6
kl. 10.30
kl. 5.30 - 8

KRINGLUNNI
kl. 8:20 - 10:40
GEIMAPARNIR 2-3D M/ ísl. Tali
kl. 4 - 6
I AM NUMBER FOUR
kl. 10:30
FROM PRADA TO NADA
kl. 3:40 - 5:50
THE KING´S SPEECH Númeruð sæti
kl. 5:50 - 8
YOGI BEAR-3D M/ ísl. Tali
kl. 4
ROKLAND
kl. 8
kl. 10:10
KLOVN - THE MOVIE Númeruð sæti
THE RITE

L

Meðal annars efnis:

12
16
L
L

Páll Harðarson, nýráðinn
forstjóri Kauphallarinnar:

14
L

- „Icesave er engin afsökun fyrir því að gera
ekki neitt.“

16
L
12
10

Einræðisherra í 42 ár

L
L

- Blóði drifin saga Gaddafis, leiðtoga Líbíu.

12
14

Bera aðdáunina
utan á sér
- Fólk sem hefur látið húðflúra
eftirlætistónlistarmennina sína
á líkamann.

MÖGNUÐ HASARSPENNUMYND
SEM ENGINN MÁ MISSA AF!

-H.S.S.,MBL

-H.H., MBL

SMÁRABÍÓ

THE MECHANIC
THE MECHANIC LÚXUS
HOW DO YOU KNOW
BIG MOMMA´S HOUSE
THE EAGLE
JUST GO WITH IT
BLACK SWAN LÚXUS
GULLIVER´S TRAVEL 3D
ALFA OG OMEGA 3D

T.V. - KVIKMYNDIR.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS
KL. 5.50 - 8 - 10.10
KL. 8 - 10.10
KL. 5.20 - 8 - 10.35
KL. 3.30 - 5.40 - 8
KL. 10.30
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5.30
KL. 3.30
KL. 3.30

16
16
L
L
16
L
16
L
L

-H.V.A., FBL

T.V. - KVIKMYNDIR.IS

HÁSKÓLABÍÓ

HOW DO YOU KNOW
BIG MOMMA´S HOUSE
127 HOURS
BLACK SWAN
THE FIGHTER

BORGARBÍÓ

HOW DO YOU KNOW
BIG MOMMA´S HOUSE
JUST GO WITH IT
SÚÐBYRÐINGUR, SAGA BÁTS

NÁNAR Á MIÐI.IS

5%

KL. 5.25 - 8 - 10.35
KL. 5.30 - 8
KL. 5.50 - 8 - 10.10
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 10.30

L
L
12
16
14

NÁNAR Á MIÐI.IS
KL. 8 - 10.10
KL. 5.50 - 8
KL. 10.10
KL. 6

5%

L
L
L
L

Ekki missa af Fréttablaðinu um helgina

499
RÚÐUVÖKVI
4 ltr, 12°C

Ó9GI;NG>G6AA6

e
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húspappír
ld
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rn
le
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s
f
a
tt
a
kask
Við afnemum virðisau
dags
frá föstudegi til sunnu

1790

frá

HITABRÚSI
0,5 ltr, kr 1790
1 ltr, kr 2590

ALLT Í
VETRARFRÍIÐ
Með
umpu
p
s
n
g
a
rafm

frá

1990

4990

Afslátturinn er á kostnað Europris. Virðisauka er að sjálfsögðu skilað til ríkissjóðs.
Tilboðið gildir frá og með föstudeginum 25. feb. og til og með sunnudeginum 27. feb.

VINDSÆNG
Með rafmagnspumpu
186x98x21 cm, kr 4990
203x152x48 cm, kr 9990

ÍÞRÓTTATASKA
55 cm

pr stk

RAFTÆKI
Hraðsuðuketill, 0,9 ltr, með tveimur bollum
Sléttujárn, lítið og handhægt
Hárþurrka, 1000 W
Gufustraujárn, 120 / 230 V

2290

Fiskislóð / Korputorgi / Dalvegi, Kópavogi / Tjarnarvöllum 11, Hafnarﬁrði / Austurvegi, Selfossi / Glerártorgi, Akureyri
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JÓSEF KRISTINN JÓSEFSSON mun ekki spila með Grindavík í Pepsi-deildinni í fótbolta í sumar því hann er farinn til

sport@frettabladid.is

Búlgaríu þar sem hann mun skrifa undir samning við PSFC Chernomorets Burgas. Jósef var til reynslu hjá félaginu um daginn og
sló greinilega í gegn. Jósef er 21 árs gamall vinstri bakvörður sem hefur verið í kringum 21 árs landsliðið síðustu ár.

Njarðvíkingar eru til alls
líklegir á lokasprettinum
HJÁLMAR VILHJÁLMSS.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Hjálmar Vilhjálmsson:

HSÍ látið vita
um samning
HANDBOLTI Vegna fréttar Frétta-

blaðsins um síðustu helgi þar sem
bent var á að handknattleiksdeild
Fram hefði beitt sömu vinnubrögðum og handknattleiksdeild
Vals vill Hjálmar Vilhjálmsson,
stjórnarmaður hjá Fram, koma
eftirfarandi á framfæri.
Síðastliðinn laugardag sendi
fulltrúi Fram leikmannasamning
til HSÍ vegna stúlku úr 3. flokki
sem tekin var inn í leikmannahóp meistaraflokks kvenna. Ekki
gekk að senda afrit af samningnum með faxi og því setti fulltrúi
Fram sig í símasamband við
starfsmann HSÍ og sendi honum
svo afrit af umræddum samningi
í tölvupósti. Afrit af samningnum
barst þannig starfsmanni HSÍ
fyrir umræddan leik.
Daginn eftir sendu fulltrúar
Valsmanna afrit af samningi
Markúsar Mána Michaelssonar
Maute eins og fram hefur komið.
Afritið var einnig sent með faxi
en sökum bilunar var það ekki
starfsmönnum HSÍ aðgengilegt
fyrr en daginn eftir að leikurinn
fór fram. Á þessum vinnubrögðum er grundvallar eðlismunur að
mati Hjálmars og er fyrirsögn
Fréttablaðsins um tvískinnung
Framara harðlega mótmælt.
Hjálmar vill einnig koma því
á framfæri að hann bindur vonir
við yfirlýsingu stjórnar HSÍ frá
16. febrúar þar sem hún lýsir
meðal annars yfir að umrædd
framkvæmd verði tekin til endurskoðunar og leitast við að gera
reglur skýrari en nú er. Að öðru
leyti vill Hjálmar vísa til yfirlýsingar stjórnar handknattleiksdeildar Fram frá 17. febrúar. - seth

Njarðvík vann 104-102 sigur á nágrönnum sínum í Keflavík eftir framlengingu
í Ljónagryfjunni í Njarðvík í gærkvöldi. Magnús Þór Gunnarsson skoraði níu
þrista í leiknum en það dugði ekki til því nýi Kani Njarðvíkur fór á kostum.

Skipulags- og byggingarsvið

Auglýsing um breytingu á
deiliskipulagi í Reykjavík
Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, eru hér með
auglýst tillaga að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.

Sporhamrar 5
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Hamrahverfis vegna
lóðarinnar nr. 5 við Sporhamra. Í breytingunni felst stækkun á
byggingarreit vegna útigeymslu ásamt fjölgun íbúða úr fimm í
sex.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að
Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15, frá 25.
febrúar 2011 til og með 8. apríl 2011. Einnig má sjá tillöguna á
heimasíðu sviðsins, www.skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig eiga
hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum
og athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega eða á netfangið
skipulag@rvk.is, til skipulags- og byggingarsviðs eigi síðar en 8.
apríl 2011. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar
athugasemdir með tölvupósti. Þeir sem eigi gera athugasemdir
innan tilskilins frests, teljast samþykkja tillöguna.

Reykjavík, 25. febrúar 2011
Skipulagsstjóri Reykjavíkur
BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

Njarðvík-Keflavík

104-102 (43-45, 93-93)

Stig Njarðvíkur: Giordan Watson 40,
Guðmundur Jónsson 24, Nenad Tomasevic 13,
Jóhann Árni Ólafsson 8, Hjörtur Hrafn Einarsson
8, Páll Kristinsson 4, Rúnar Ingi Erlingsson 3, Egill
Jónasson 2, Friðrik E. Stefánsson 2 (12 frák.).
Stig Keflavíkur: Magnús Þór Gunnarsson 30,
Hörður Axel Vilhjálmsson 22 (7 frák./6 stoðs.),
Andrija Ciric 17, Thomas Sanders 15 (11 frák./8
stoðs.), Þröstur Leó Jóhannsson 7, Sigurður
Gunnar Þorsteinsson 6, Jón Nordal Hafsteinsson
4, Halldór Örn Halldórsson 1.

119-77 (56-32)

Stig Snæfells: Sean Burton 29 (7 frák./11 stoðs.),
Ryan Amaroso 21, Pálmi Freyr Sigurgeirsson 20,
Jón Ólafur Jónsson 14, Emil Þór Jóhannsson 9,
Atli Rafn Hreinsson 6, Zeljko Bojovic 6, Sveinn
Arnar Davíðsson 5 (12 frák./7 stoðs.), Egill
Egilsson 5, Hlynur Hreinsson 2, Daníel A. Kazmi
2.
Stig Hauka: Gerald Robinson 24 (11 frák.),
Semaj Inge 22, Emil Barja 8, Davíð Páll
Hermannsson 8, Sveinn Ómar Sveinsson 8,
Haukur Óskarsson 3, Sigurður Þór Einarsson 2,
Guðmundur Darri Sigurðsson 2.

KFÍ-Fjölnir

94-101

STAÐAN Í DEILDINNI
Snæfell
KR
Keflavík
Grindavík
Stjarnan
Njarðvík
Haukar
ÍR
Tindastóll
Fjölnir
Hamar
KFÍ

19
18
19
18
18
19
19
18
18
19
18
19

16
14
13
12
10
8
8
7
7
6
6
4

3
4
6
6
8
11
11
11
11
13
12
15

1856-1692
1757-1522
1792-1660
1495-1409
1548-1547
1547-1614
1613-1721
1602-1650
1436-1513
1670-1761
1443-1519
1628-1779

32
28
26
24
20
16
16
14
14
12
12
8

NÆSTU LEIKIR
ÍR-Stjarnan
Grindavík-Hamar
Tindastóll-KR

í kvöld kl. 19.15
í kvöld kl. 19.15
í kvöld kl. 19.15

Sænski körfuboltinn
08 Stockholm HR-Solna Vikings

64-101

Logi Gunnarsson skoraði 22 stig á 21 mínútu.

FRÁBÆR Í FYRSTA LEIK Giordan Watson, hinn nýi bandaríski bakvörður Njarðvíkinga,

byrjar vel með liðinu en hann skoraði 40 stig í gærkvöldi.

„Við leyfum þeim að spila sinn
leik nánast allan tímann og það var
algjör klaufaskapur að ná ekki að
lagfæra varnarleikinn hjá okkur.
Við grófum bara okkar eigin gröf
hér í kvöld en verðum bara að

MYND/JÓN BJÖRN ÓLAFSSON

halda áfram og vinna næstu leiki.
Við áttum í erfiðleikum með að
slíta okkur frá Njarðvíkingunum og þeir gengu á lagið og nýttu
sér það,“ sagði Guðjón nokkuð
svekktur eftir leikinn í gær. - sáp

Gunnar Berg Viktorsson tók við Haukaliðinu í gær:

Reykjavíkurborg

Iceland Express-deild karla

Snæfell-Haukar

KÖRFUBOLTI Njarðvík bar sigur úr

býtum gegn Keflavík, 104-102,
eftir framlengdan leik í 19. umferð
Iceland Express-deildar karla
í gær. Keflvíkingar voru ávallt
með frumkvæðið í leiknum en
Njarðvíkingar gáfust aldrei upp og
sýndu gríðarlegan karakter í lokin.
Giordan Watson, nýr leikmaður
Njarðvíkinga, var stórkostlegur
og greinilegt að heimamenn duttu
í lukkupottinn þegar þeir fengu
þennan öfluga leikstjórnanda.
Watson skoraði 40 stig í leiknum
og Keflvíkingar réðu ekkert við
hann. Magnús Þór Gunnarsson,
leikmaður Keflvíkinga, átti einnig
frábæran leik en hann skoraði 30
stig þar af níu þriggja stiga körfur.
„Þetta var kærkominn sigur
og gríðarlega mikilvægur,“ sagði
Einar Árni Jóhannsson, annar
þjálfara Njarðvíkinga, eftir sigurinn í gær. „Við erum búnir að
leggja mótið þannig upp að við
verðum að ná í þrjá sigra af þeim
leikjum sem við eigum eftir og
þetta var einn af þeim. Um leið
og liðið fær ákveðið sjálfstraust
þá getum við unnið hvaða andstæðing sem er, en það var sérstaklega gaman að klára leikinn
í svona háspennuleik. Liðið gafst
aldrei upp og strákarnir sýndu
mikinn karakter í lokin og það er
það sem við eigum eftir að taka
með okkur í næstu leiki. Þó svo að
varnarleikur okkar hafi ekki verið
upp á marga fiska þá náum við að
bæta það upp með fínum sóknarleik. Ef við náum að vinna þá leiki
sem eftir eru þá eigum við eftir að
fara inn í úrslitakeppnina í ágætis
sæti og það er markmiðið.“
„Við klúðruðum þessum leik
alveg sjálfir,“ sagði Guðjón Skúlason, þjálfari Keflvíkinga, eftir
tapið í gær.

ÚRSLIT Í GÆR

Halldór rekinn í
annað sinn á einu ári
HANDBOLTI Halldóri Ingólfssyni
var í gær sagt upp störfum sem
þjálfara meistaraflokks karla hjá
Haukum og mun Gunnar Berg
Viktorsson taka við liðinu með
Birki Ívar Guðmundsson, markvörð liðsins, sér til aðstoðar. Haukarnir sendu frá sér fréttatilkynningu í gærkvöldi og þar kemur
fram að stjórn handknattleiksdeildar Hauka hafi ákveðið að nýta
sér uppsagnarákvæði í samningi
sínum við Halldór Ingólfsson.
Halldór tók við liði Hauka
síðasta sumar af Aroni Kristjánssyni sem hafði gert Hauka
að Íslandsmeisturum tvö ár í
röð. Haukar eru núna í 5. sæti
N1-deildar karla, einu stigi á
eftir HK sem er í 4. sæti. Fjögur efstu liðin fara í úrslitakeppnina. Haukarnir unnu
aðeins einn sigur í síðustu fimm leikjum sínum í N1deildinni en
síðasti leikur liðsins
HALLDÓR
INGÓLFSSON

undir stjórn Halldórs Ingólfssonar
var annað jafnteflið á átján dögum
á móti botnliði Selfyssinga.
Þetta er annað árið í röð sem
Halldór Ingólfsson er látinn fara
frá liði í N1-deild karla en Grótta
sagði upp samningi við hann 13.
mars í fyrra eftir að það komst
upp að Halldór hafði samþykkt að
taka við Haukaliðinu fyrir núverandi tímabil.
Gunnar Berg
Viktorsson er enn
leikmaður Hauka
en hann hefur
verið meiddur
nær allt tímabilið. Hann hefur
þjálfað 2. flokk
Hauka í vetur og
þekkir því vel til
yngri leikmanna
liðsins.
- óój

DIRK KUYT Fagnar hér sigurmarki sínu í

gær.

MYND/AP

Liverpool og Man City áfram:

Kuyt var hetjan
FÓTBOLTI Hollendingurinn Dirk
Kuyt tryggði Liverpool 1-0 sigur
á Sparta Prag í seinni leik liðanna
í 32 liða úrslitum Evrópudeildarinnar á Anfield í gær en Kuyt
skoraði markið með skalla eftir
hornspyrnu frá Raúl Meireles
fjórum mínútum fyrir leikslok.
Fyrri leiknum lauk með markalausu jafntefli í Tékklandi í síðustu viku og liðin voru því búin
að spila í 175 markalausar mínútur þegar Kuyt skoraði.
„Það tók okkur sinn tíma að
skora en 1-0 nægir til þess að fara
áfram og við erum því ánægðir,“
sagði Dirk Kuyt eftir leikinn.
„Þetta var erfiður leikur en við
áttum að vera búnir að skora áður
í leiknum. Það var þó sigurinn
sem skipti öllu máli,“ sagði Kuyt
en Liverpool mætir Braga í 16
liða úrslitum.
Edin Dzeko skoraði tvö mörk
á fyrstu 11 mínútunum þegar
Manchester City vann 3-0
sigur á Aris Saloniki í seinni
leik liðanna í 32 liða úrslitum
Evrópudeildarinnar en með
sigrinum tryggði City-liðið sér
leiki á móti Dynamo Kiev í 16
liða úrslitunum. Edin Dzeko
nýtti sér varnarmistök og kom
Manchester City í 1-0 á 7. mínútu
og skoraði síðan annað mark
fjórum mínútum seinna eftir
sendingu frá Carlos Tevez. Yaya
Touré innsiglaði síðan sigurinn á
75. mínútu.
- óój

Úrslitaleikirnir
eru á morgun
Úrslitastundin í Eimskipsbikarnum er runnin upp!
Búast má við magnþrunginni stemningu á æsispennandi
bikarúrslitum í Laugardalshöll.

BIKARÚRSLIT KVENNA
FRAM – VALUR
laugardag kl. 13.30

BIKARÚRSLIT KARLA
VALUR – AKUREYRI
laugardag kl. 16.00

Úrslit í yngri ﬂokkum sunnudaginn 27. febrúar.
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> Charlize Theron

VIÐ TÆKIÐ RAGNHEIÐUR TRYGGVADÓTTIR HEILLAST AF DORRIT

„Útlitið eitt kemur þér ekki langt. Það
kemur þér kannski inn um dyrnar, en
það er alltaf einhver yngri og fallegri.
Maður verður að stóla á eitthvað
annað.“

Langar í mat á Bessastöðum
Matreiðsluþátturinn Gott að borða var á
dagskránni í fyrrakvöld. Ég hafði ekki séð
fyrri þætti en heyrt af þeim misjafnar sögur.
Ég gerði mér því engar vonir þegar ég settist
niður við skjáinn og átti ekki von á að
endast gegnum allan þáttinn. Í þáttunum heimsækja Solla í Grænum kosti og
forsetafrúin Dorrit Moussaieff íslenska
matvælaframleiðendur og skoða
vinnsluna. Þær fara síðan heim með
hráefnið og elda úr því. Skemmst er frá
því að segja að ég límdist við skjáinn
og fékk vatn í munninn yfir réttunum.
Dorrit fór á kostum meðan Solla sló
mig út af laginu með allt of flóknum
réttum. Brauð sem hún sagði vera svo

Charlize Theron leikur Mary, sem kynnist ofurhetjunni John Hancock eftir að
hann bjargar eiginmanni hennar
hetjulega frá því að verða fyrir lest,
en af einhverri dularfullri ástæðu
vill Mary ekkert með hetjuna hafa
í spennumyndinni Hancock sem er
á Stöð 2 Bíó kl. 22.

SJÓNVARPIÐ

einfalt hafði fleiri innihaldsefni en ég náði að
fylgja eftir og svo missti ég þráðinn meðan
hún taldi upp tugi tegunda af korni sem fara
átti í brauðið. Einfaldasta salatdressing varð
að stærðfræðiformúlu í hausnum á mér
þegar hún taldi upp allt sem átti að fara út
í skálina. Á meðan steikti Dorrit þorskalifur
á pönnu og flamberaði með Grand Marnier,
mjög flott. Eins skellti forsetafrúin bleikju í
ofn með spínati og kryddlegi sem innihélt
þrjú hráefni. Einfalt og gott.
Ég fékk vatn í munninn og dauðlangar
eftir þennan þátt að komast í mat á Bessastöðum. Langar hins vegar ekkert í gróft
hollustubrauð með yfir tuttugu tegundum
af korni.

STÖÐ 2

15.40 ½ ár með Megasi (e)
16.40 Átta raddir (7:8) (e)
17.20 Sportið (e)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Otrabörnin (10:26)
18.22 Pálína (5:28)
18.30 Hanna Montana
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Útsvar Spurningakeppni sveitarfélaganna. Akureyri og Mosfellsbær eigast við
í átta liða úrslitum.

21.15 Charlie Bartlett Bandarísk bíómynd frá 2007 um ríkan strák sem gerist
sjálfskipaður geðlæknir nemenda í nýja skólanum sínum. Leikstjóri er Jon Poll og meðal
leikenda eru Anton Yelchin, Robert Downey
Jr. og Hope Davis.

22.55 Taggart Skosk sakamálamynd þar
sem rannsóknarlögreglumenn í Glasgow fást
við snúið sakamál. Atriði í myndinni eru ekki
við hæfi barna.

23.45 Bein útsending Bandarísk bíómynd frá 2007. Myndin er í heimildamyndastíl og segir frá metnaðarfullum stjórnanda á
sjónvarpsstöð sem reynir að koma á koppinn veruleikaþætti þar sem þátttakendur leika
rússneska rúllettu. Leikstjóri er Bill Guttentag
og meðal leikenda eru Eva Mendes, David
Krumholtz og Rob Brown. Atriði í myndinni
eru ekki við hæfi ungra barna.

00.20 Kiljan (e)
01.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.15 60 mínútur
11.00 ‚Til Death (6:15)
11.25 Auddi og Sveppi
11.50 Mercy (19:22)
12.35 Nágrannar
13.00 Making Over America With
Trinny & Susannah (7:7)
13.45 Pay It Forward
15.45 Barnatími Stöðvar 2
17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 The Simpsons (6:22)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag

19.11 Veður
19.20 Auddi og Sveppi Frábær skemmtiþáttur með Audda og Sveppa þar sem félagarnir eru með allskyns skrautleg uppátæki og
allt er leyfilegt.

19.50 Logi í beinni Laufléttur og
skemmtilegur þáttur með spjallþáttakonungnum Loga Bergmann. Hann hefur einstakt lag
á að fá vel valda og landsþekkta viðmælendur sína til að sleppa fram af sér beislinu.
Þá er boðið upp á tónlistaratriði og ýmsar
uppákomur. Fyrir vikið er þátturinn fullkomin
uppskrift að skemmtun fyrir alla fjölskylduna.
20.35 American Idol (11:45) Vinsælasti

08.00 Back to the Future III
10.00 Scoop
12.00 TMNT: Teenage Mutant Ninja

Turtles

14.00 Back to the Future III
16.00 Scoop
18.00 TMNT: Teenage Mutant Ninja
Turtles

20.00 Road Trip
22.00 Hancock
00.00 Making Mr. Right
02.00 Rock Monster
04.00 Hancock
06.00 Margot at the Wedding

SKJÁREINN
07.00 Liverpool - Sparta
17.20 Man. City - Aris Útsending frá leik
Manchester City og Aris Thessaloniki í Evrópudeild UEFA.

19.05 Evrópudeildarmörkin Sýnt frá
öllum leikjunum í Evrópudeildinni í knattspyrnu. Öll helstu tilþrifin og umdeildu atvikin á einum stað.

20.00 Fréttaþáttur Meistaradeildar
Evrópu Skyggnst á bakvið tjöldin hjá liðunum sem leika í Meistaradeild Evrópu. Hitað
upp fyrir komandi leiki og um leið hinir ýmsu
leikir krufðir til mergjar.

20.30 La Liga Report Leikir helgarinnar
í spænska boltanum krufðir til mergjar og
hitað upp fyrir leikina á Spáni.

21.00 Main Event Sýnt frá World Series
of Poker 2010 en þangað voru mættir til leiks
allir bestu og snjöllustu pókerspilarar heims.
21.50 European Poker Tour 6 - Pokers

07.05 Game Tíví (5:14)
07.35 Dr. Phil (121:175)
08.20 Pepsi MAX tónlist
11.35 Game Tíví (5:14)
15.35 Ella Enchanted
17.15 Dr. Phil (122:175)
18.00 Life Unexpected (12:13)
18.45 Melrose Place (17:18)
19.30 America‘s Funniest Home Videos (4:50)

19.55 Will & Grace (21:22)
20.20 Got To Dance (8:15)
21.10 HA? (6:12)
22.00 Ungfrú Reykjavík 2011 BEINT
Fegurðardrottning Reykjavíkur 2011 er krýnd
með mikilli viðhöfn á Broadway þar sem fegurstu fljóð höfuðborgarsvæðisins keppa um
þessa eftirsóttu nafnbót.

Sýnt frá European Poker Tour þar sem mætast allir bestu spilarar heims.

23.30 30 Rock (12:22) Bandarísk gaman-

22.40 NBA All Star Game Útsending

23.55 The Increasingly Poor Decisions

frá stjörnuleik NBA þar sem allir bestu
körfuboltasnillingar heims sýna listir sínar
í árlegri rimmu leikmanna frá Astur- og
Vesturdeildinni.

17.00 Fulham - West Ham
18.45 Man. Utd. - Birmingham Útsending frá leik Manchester United og Birmingham City í ensku úrvalsdeildinni.

20.30 Ensku mörkin 2010/11 Sýnt frá
síðustu leikjum í neðri deildum enska boltans. Glæsileg mörk og mögnuð tilþrif.

þáttaröð.
of Todd Margaret (2:6)

00.20 Whose Line is it Anyway?
(23:39)

00.35 Dr. Phil (119:175)
00.45 Saturday Night Live (7:22)
01.40 Diminished Capacity
03.10 Will & Grace (21:22)
03.30 Jay Leno (200:260)
04.15 Jay Leno (201:260)
05.00 Pepsi MAX tónlist
06.00 Pepsi MAX tónlist

skemmtiþáttur veraldar snýr aftur í tíunda
skiptið. Níu sigurvegarar fyrri þáttaraða hafa
slegið í gegn um allan heim og mun fleiri
keppendur eru orðnir heimsfrægir söngvarar
og leikarar.

21.00 Premier League Preview
2010/11 Hitað upp fyrir leiki helgarinnar í
ensku úrvalsdeildinni. Viðtöl við leikmenn og
þjálfara og stuðningsmenn teknir tali.

08.00 World Golf Championship 2011
- Dagur 2 (2:5)

21.30 Premier League World 2010/11

15.00 World Golf Championship 2011

21.55 American Idol (12:45)
23.20 The Ruins Hryllingsmynd um vina-

Áhugaverður þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá hinum ýmsu óvæntu
og skemmtilegum hliðum.

hóp sem fer í frí til Mexíkós og lendir þar í
miklum hremmingum.
00.50 Love at Large
02.25 Pay It Forward
04.25 Logi í beinni
05.05 ‚Til Death (6:15)

05.30 Fréttir og Ísland í dag

22.00 Puskas Skemmtilegur þáttur um
bestu knattspyrnumenn sögunnar. Að þessu
sinni er fjallað um Ungverjann Ference
Puskas.

22.30 Premier League Preview
2010/11

23.00 Liverpool - Everton

- Dagur 2 (2:5)

17.45 Golfing World (30:240)
18.35 Inside the PGA Tour (8:42)
19.00 World Golf Championship 2011
- Dagur 3 - BEINT (3:5)

23.00 Golfing World (30:240)
23.50 ESPN America
00.10 Golfing World (29:240)
06.00 ESPN America

19.30 The Doctors
20.15 Smallville (15:22) Áttunda þáttaröðin um ofurmennið Superman á unglingsárum. Clark Kent heldur áfram að berjast við
ill öfl sem ógna honum og framtíð heimsins.

21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.50 Mannasiðir Gillz
22.20 NCIS (3:24) Spennuþáttaröð sem
er í röð þeirra allra vinsælustu í Bandaríkjunum og fjallar um sérsveit lögreglumanna
sem starfar í Washington og rannsakar glæpi
tengda hernum eða hermönnum á einn eða
annan hátt. Verkefnin eru orðin bæði flóknari
og hættulegri í þessari sjöundu seríu.

23.05 Fringe (4:22) Þriðja þáttaröðin um
Oliviu Dunham, sérfræðing FBI í málum
sem grunur leikur á að eigi sér yfirnáttúrulegar skýringar. Ásamt hinum umdeilda vísindamanni Dr. Walter Bishop og syni hans Peter
rannsaka þau röð dularfullra atvika.

23.50 Life on Mars (12:17)
00.30 Smallville (15:22)
01.15 Auddi og Sveppi
01.55 The Doctors
02.35 Fréttir Stöðvar 2
03.25 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

18.15 Föstudagsþátturinn Með Hildu
Jönu Gísladóttur.
Dagskrá N4 – Sjónvarp Norðurlands

er endurtekið allan sólarhringinn og
um helgar.

20.00 Hrafnaþing Heimastjórnin: Hvernig lætur Sjálfstæðisflokkurinn til skarar
skríða?
21.00 Ævintýraboxið Stefán Drengsson
og félagar.
21.30 Ævintýraferð til Ekvador (3:4)
Ari Trausti er sögumaður í mynd Skúla K.
Skúlasonar og félaga.
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar

og allan sólarhringinn.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

RÝMINGARSALA

VARA HÆTTIR
-40%

-40%

EIK ANTIK.
Plankaparket,
Svartbæsað.
Verð 8.990.-/fm
NÚ 5.390.-/fm

-35%

EIK RUSTIC.
3ja stafa,
mattlakkað.
Verð 4.990.-/fm
NÚ 2.990.-/fm

-30%

EIK RUSTIC.
Plankaparket,
mattlakkað.
Verð 7.990.-/fm
NÚ 4.990.-/fm

FLOOR. Parket undirlag. Verð 7.900.-/fm NÚ 5.490.-/fm
Bjóðum uppá
vaxtalaust
lán til 6 mánaða

sendum um allt land

ILVA Korputorgi, Blikastaðavegi 2-8, 112 Reykjavík, sími 522 4500 www.ilva.is
mánudaga - föstudaga 11-18:30, laugardaga 10-18, sunnudaga 12-18

NATURAL RUSTIC.
Plankaparket plast,
fasað smelluparket.
Verð 2.990.-/fm
NÚ 1.990.-/fm
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Í KVÖLD
STÖÐ 2 KL. 19.50
Logi í beinni
Það er komið að
lokaþætti vetrarins
og það verður glatt
á hjalla hjá Loga.
Gestir hans eru
Friðrik Weisshappel
athafnamaður,
Þorsteinn Guðmundsson grínisti
og Anna Svava
Knútsdóttir, einn af höfundum
Áramótaskaupsins. Hljómsveitin
Valdimar tekur lagið og Jóhann
Alfreð Kristinsson verður með
uppistand.

®

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.39 Morgunútvarp hefst 06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn 07.03 Vítt og breitt 07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með
KK 08.30 Fréttayfirlit 09.05 Óskastundin 09.45
Morgunleikfimi 10.03 Veðurfregnir 10.15 Sagnaslóð
11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 Hádegisútvarpið
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 12.50
Dánarfregnir og auglýsingar 13.00 Tilraunaglasið
14.03 Girni, grúsk og gloríur 15.03 Útvarpssagan:
Úr Bernskunni 15.25 Þær höfðu áhrif 16.00
Síðdegisfréttir 16.05 Fimm fjórðu 17.03 Víðsjá 18.00
Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 Spegillinn 18.50
Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 Endurómur
úr Evrópu 20.00 Leynifélagið 20.30 Eyðieyjan
21.10 Hringsól 22.05 Veðurfregnir 22.10 Lestur
Passíusálma 22.15 Litla flugan 23.00 Kvöldgestir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

11.35 Dalziel and Pascoe 12.25 Dalziel and
Pascoe 13.05 Deal or No Deal 13.45 Whose
Line Is It Anyway? 14.10 Whose Line Is It Anyway?
14.35 ‚Allo ‚Allo! 15.10 ‚Allo ‚Allo! 15.40 Doctor
Who 16.30 Whose Line Is It Anyway? 16.55
Whose Line Is It Anyway? 17.20 Deal or No Deal
17.55 Deal or No Deal 18.35 ‚Allo ‚Allo! 19.05
‚Allo ‚Allo! 19.40 Little Britain 20.10 How Not
to Live Your Life 20.40 The Children 21.30 The
Children 22.15 The Office 22.50 Whose Line Is It
Anyway? 23.15 Whose Line Is It Anyway?

13.30 Bag Facaden 14.00 DR Update - nyheder
og vejr 14.10 Aftenshowet 15.00 Den lille røde
traktor 15.10 Rasmus Klump 15.15 Byggemand
Bob 15.30 Det kongelige spektakel 15.40
Den travle by 16.00 Landsbyhospitalet 16.50
DR Update - nyheder og vejr 17.00 VQ Videnskabsquiz for hele hjernen 17.30 TV Avisen
med Sport og Vejret 18.00 Disney Sjov 19.00 X
Factor 20.00 TV Avisen 20.30 X Factor Afgorelsen
20.55 Det Nye Talkshow - med Anders Lund
Madsen 21.40 Eye for an Eye 23.15 Saved!

09.00 Debatten 10.00 NRK nyheter 10.05 Anne
&amp; Ronny møter 8 med vilje 10.45 Oddasat nyheter på samisk 11.00 NRK nyheter 11.05 VM
Oslo 2011 13.00 NRK nyheter 13.05 VM Oslo
2011 13.30 VM Oslo 2011 16.00 NRK nyheter
16.10 VM Oslo 2011 16.40 Oddasat - nyheter på
samisk 16.55 Nyheter på tegnspråk 17.00 VM
Oslo 2011 17.40 Distriktsnyheter 18.30 VM-kveld
19.55 Nytt på nytt 20.30 Skavlan 21.30 Ari og
Per 22.00 Kveldsnytt 22.15 Sporløst forsvunnet
22.55 Rosanne Cashs toppliste 23.50 Åse tonight

C^Xdi^cZaaZghVbhiVg[hVÂ^a^
@gVWWVbZ^ch[aV\h^ch

SVT 1
09.20 Alpint: Världscupen 10.30 Om musik och
att minnas fel 11.00 Rapport 11.05 Gynekologen
i Askim 12.20 Alpint: Världscupen 13.20
Anslagstavlan 13.45 VM-studion 14.00 Skid-VM
i Oslo 15.30 VM-studion 15.50 Rapport 15.55
Antikrundan 16.55 Sportnytt 17.00 Rapport
med A-ekonomi 17.10 Regionala nyheter 17.15
Go‘kväll 18.00 Kulturnyheterna 18.15 Regionala
nyheter 18.30 Rapport med A-ekonomi 19.00 På
spåret 20.00 Skavlan 21.00 Wedding Crashers
23.05 X-Games 23.50 Step Up

C^Xdi^cZaac^`ican[[{hi{can[hZÂ^ahd\ZgjcdijÂhZb]_{aeVgZ[c^i^aÄZhhVÂ]¨iiVZÂVYgV\VggZn`^c\jb#I^aVÂc{hZbWZhijb{gVc\g^h`Va{kVai[na\_VaZ^ÂWZ^c^c\jb[na\^hZÂa^cjbbZÂan[^cj#H`VbbiVgV[
C^Xdi^cZaaan[_Vin\\^\bb^bZ\VVaYgZ^kZgVhi¨gg^Zc'*hin``^{YV\#ÃZ^ghZb]V[V[Zc\^Âd[c¨b^[ng^gc^`ic^ZÂVÂgjb^cc^]VaYhZ[cjban[h^ch![Zc\^Â]_VgiV{[VaacÅaZ\V!hiÂj\VZÂVkZghcVcY^]_VgiVc\!VÂ
bZÂiaYjEg^cobZiVaV[Wg^\Â^]_VgiVVc\Vg!VakVgaZ\V]_Vgiha{iiVggZ\ajZÂV]Z^aVWaÂ[VaacÅaZ\V!Z^\VZ``^VÂcdiVC^Xdi^cZaac^`ican[#H_`a^c\VgbZÂ]{ÄgÅhi^c\hZbZ``^]Z[jgc{Âhihi_gc{!hiÂj\V]_VgiVc\!
h_`Yb]Z^aV¨Âjb!iZeejh_`Ybia¨\jbhaV\¨Âjb!]_VgiVW^ajc!hn`jghÅ`^!d[hiVg[hZb^h`_VaY`^gi^ahZÂV`gb[`aV¨ma^!Vj`VakVgaZ\Vh`ZgigVgcÅgcV"d\$ZÂVa^[gVghiVg[hZbh`jaj\¨iVkVgÂVgk^Âcdi`jc{
C^Xdi^cZaa#7gcjcY^g&*{gVVaYg^!Äjc\VÂVg`dcjgd\`dcjgbZÂWVgc{Wg_hi^h`jajZ``^cdiVan[^ÂcZbVVÂa¨`c^hg{Â^#BVg`VÂhaZn[^h]V[^/CdkVgi^h=ZVai]XVgZ#
JbWdÂ{ÏhaVcY^/6giVhVcZ][#!HjÂjg]gVjc&'V!'&%<VgÂVW¨#
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Vaxandi vinsældir fjárhundsins í Ameríku
„Við fáum fjölmargar fyrirspurnir um
íslenska fjárhundinn – eiginlega of margar,
þar sem við teljum að hundurinn sé ekki fyrir
alla,“ segir Maggy Pease, forsvarsmaður
ræktunarsambands íslenska fjárhundsins í
Bandaríkjunum.
Eins og fram hefur komið í Fréttablaðinu
hefur íslenski fjárhundurinn verið frumsýndur á sýningum Kennel-klúbbsins, sem er sá
stærsti í Bandaríkjunum. Um 200 meðlimir
eru í ræktunarsambandi íslenska fjárhundsins þar í landi og eftirspurnin hefur aukist
stöðugt.
„Áhuginn á hundinum er orðinn frekar mikill eftir að hann var samþykktur í Kennelklúbbinn í júní á síðasta ári,“ segir Maggy.
„Áhuginn hefur aukist stöðugt. Við höfum

„Gloria. Bæði útgáfan sem
Laura Branigan syngur og hin
upprunalega með Umberto
Tozzi. Báðar útgáfurnar
fylla mig einhverri rosalegri
skemmtivon.“
Margrét Erla Maack, sjónvarpskona í
Kastljósinu.

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

fengið fjölmargar fyrirspurnir um hundinn.“
Yfir 600 íslenskir fjárhundar eru á skrá
ræktunarsambandsins í Bandaríkjunum og
hundurinn er nú í 82. sæti af 162 yfir vinsælustu kyn Kennel-klúbbsins. „Alls kyns
fólk á íslenska fjárhundinn, en við viljum að
fólk sem skilur kynið eignist hundinn,“ segir
Maggy, spurð hvers konar fólk hafi áhuga á
íslenska fjárhundinum. „Það er mikil vinna
að eiga hundinn. Hann þarf mikla hreyfingu
og gott samband við eigendurna. Borgarlífið
á ekki við hann, þótt margir hafi náð góðum
árangri með hann í úthverfum. Okkur finnst
skemmtilegast að sjá hundinn á sveitabæjum
þar sem hann getur tekið þátt í daglegum
verkum eins og hann hefur gert á Íslandi í
gegnum tíðina.“
- afb

VINSÆLL Íslenski fjárhundurinn er vinsæll í Bandaríkjunum.

UMRÆÐAN

MEIRI
ÍÞRÓTTIR

krakkar@frettabladid.is
Ísbjörninn kemur.
Það tekur kannski smá tíma en
hann kemur, segir Jón Gnarr,
borgarstjóri og dýravinur.
Í FLÍS OG ÚLPUR Steinunn Sigurðardóttir hefur tekið að sér ráðgjafahlutverk hjá Cintamani og verður fyrirtækinu innan handar.

Hún segist spennt fyrir nýja verkefninu, sem meðal annars felur í sér að undirbúa opnun stórverslunar í Bankastrætinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

STEINUNN SIGURÐARDÓTTIR: NAUÐSYNLEGT AÐ PRÓFA EITTHVAÐ NÝTT

Gengur til liðs við Cintamani

Krakkasíðan er
í helgarblaði
Fréttablaðsins

Allir synir mínir (Stóra sviðið)
Fös 4.3. Kl. 20:00 Frums. U Fös 18.3. Kl. 20:00 4. sýn Ö Fös 25.3. Kl. 20:00 7. sýn Ö
Lau 5.3. Kl. 20:00 2. sýn Ö Lau 19.3. Kl. 20:00 5. sýn Ö Fös 1.4. Kl. 20:00
Fös 11.3. Kl. 20:00 3. sýn Ö Fim 24.3. Kl. 20:00 6. sýn Ö

Lér konungur (Stóra sviðið)
Fös 25.2. Kl. 20:00 Síð.sýn. U

„Þetta er ráðgjafastarf því auðvitað
hefur mikil hönnunarvinna átt sér
stað í þessu fyrirtæki enda verið
starfandi lengi,“ segir Steinunn Sigurðardóttir, einn fremsti fatahönnuður landsins. Hún hefur tekið að
sér ráðgjafahlutverk hjá íslenska
útivistarmerkinu Cintamani. Steinunn mun ásamt hönnunarteymi
hanna nýju línu sem kemur væntanlega á markað á næsta ári. Jafnframt hefur Steinunn verið fyrirtækinu innan handar við opnun
nýrrar verslunar í Bankastræti þar
sem Sævar Karl var áður til húsa.
Hönnun Steinunnar hefur fengið
góðan hljómgrunn hér á landi sem
og erlendis. Hún hefur hannað
föt fyrir stór tískuhús á borð við

Calvin Klein og Gucci og því kann
það að koma einhverjum spánskt
fyrir sjónir að hún skuli hafa tekið
að sér ráðgjafastarf hjá útivistarfyrirtæki. „Fólk gerir sér kannski
ekki grein fyrir því að ég hef unnið
með mjög stórum fyrirtækjum þar
sem úlpur, peysur og annar útivistarfatnaður var hannaður. Ísland
er nefnilega ákjósanlegur staður
til að prófa úlpur því við fáum alls
konar veður á hverjum einasta degi.
Og ég vil líka meina að fatahönnuður eigi að vera óhræddur við að
prófa eitthvað nýtt,“ segir Steinunn. Hún bendir jafnframt á að
innan Cintamani séu margir mjög
góðir fatahönnuðir og að sér finnist
þarna vera kominn vísir að einu af

nokkrum tískuhúsum á Íslandi.
„Þarna er hönnun í hávegum höfð
og fyrirtækið hefur verið í margra
ára uppbyggingu.“
Steinunn segir hennar hlutverk
vera fyrst og fremst að færa fyrirtækið upp á alþjóðlegan stall og
hún er ákaflega spennt fyrir nýja
húsnæðinu í Bankastræti. „Þarna
eru arkitektar að vinna í alls konar
innréttingum. Sjálfri finnst mér
mjög áhugavert að skoða hvernig
fólk verslar og hvernig fólk upplifir verslun, sem ég held að sé að
breytast á Íslandi. Og ekki skemmir
fyrir að þetta er í húsnæði Sævars,
mannsins sem á mikinn heiður af
því að byggja upp fagurfræði á
Íslandi.“
freyrgigja@frettabladid.is

Íslandsklukkan (Stóra sviðið)
Lau 26.2. Kl. 19:00 Aukas. Ö Lau 12.3. Kl. 19:00
U Mið 16.3. Kl. 19:00
Mið 2.3. Kl. 19:00
Mið 9.3. Kl. 19:00
Ö Fim 17.3. Kl. 19:00

Ballið á Bessastöðum (Stóra sviðið)
Sun 27.2. Kl. 14:00
Sun 27.2. Kl. 17:00
Sun 6.3. Kl. 14:00
Sun 6.3. Kl. 17:00
Sun 13.3. Kl. 14:00
Sun 13.3. Kl. 17:00

U
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Sun 20.3. Kl. 14:00
Sun 20.3. Kl. 17:00
Sun 27.3. Kl. 14:00
Sun 27.3. Kl. 17:00
Sun 3.4. Kl. 14:00
Sun 3.4. Kl. 17:00

Ö

Lau 26.3. Kl. 19:00
Fim 31.3. Kl. 19:00 Síð.sýn.

Ö

Sun 10.4. Kl. 14:00
Sun 10.4. Kl. 17:00
Sun 17.4. Kl. 14:00
Ö Sun 17.4. Kl. 17:00
Ö
Ö
U

Ö

Ö

Hedda Gabler (Kassinn)
Ö Fös 25.3. Kl. 20:00
Fim 10.3. Kl. 20:00 Frums. U Lau 19.3. Kl. 20:00
Ö Sun 20.3. Kl. 20:00
Fös 11.3. Kl. 20:00
Sun 27.3. Kl. 20:00
U Fim 24.3. Kl. 20:00 Aukas. Ö Mið 30.3. Kl. 20:00
Sun 13.3. Kl. 20:00

Ö
U

Brák (Kúlan)
Fös 25.2. Kl. 20:00 Aukas. U Fös 4.3. Kl. 20:00
Ö
Sun 27.2. Kl. 20:00

Ö

Sindri silfurfiskur (Kúlan)

Auglýsingasími

Sun 6.3. Kl. 13:30
Sun 6.3. Kl. 15:00
Sun 13.3. Kl. 13:30

Ö
Ö
U

Sun 13.3. Kl. 15:00
Sun 20.3. Kl. 13:30
Sun 20.3. Kl. 15:00

Ö
U

Sun 27.3. Kl. 13:30
Sun 27.3. Kl. 15:00

Ö

Stillimyndin hverfur af skjánum
„Ég vona að þjóðin sé sammála
mér um það að við séum búin að
hafa stillimyndina of lengi,“ segir
Sigrún Stefánsdóttir, dagskrárstjóri Ríkissjónvarpsins.
Þau tímamót verða um miðjan
mars að stillimyndin, sem fylgt
hefur sjónvarpsáhorfendum frá
árdögum Sjónvarpsins, hverfur af
skjánum. Stillimyndin hefur sem
kunnugt er blasað við sjónvarpsáhorfendum þegar ekkert er á
dagskránni.
„Þetta atvikaðist þannig að í
jólafríinu fyrir norðan kveikti maðurinn minn, sem er norskur, á sjónvarpinu og sagði mér að það væri
eitthvað bilað. Í kjölfarið fór ég að
skoða þetta og ræða hér innanhúss
og við uppgötvuðum að við værum
frekar sveitaleg, að þetta væri eins
og í austantjaldslöndunum. Í kjölfarið tókum við þá djörfu ákvörðun að jarða stillimyndina,“ segir
Sigrún í léttum dúr.
Sigrún segir að verið sé að vinna

BÆBÆ Stillimyndin hverfur af sjónvarpsskjáum landsmanna í næsta mánuði.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

að endanlegri útfærslu þess sem
taki við af stillimyndinni. Meðal
þess sem komi til greina séu dagskrárkynningar, tónlistarmyndbönd og ýmist kynningarefni og
bein útsending úr myndveri Rásar

2. „Svo erum við að skoða kostnaðarhliðina á því að byrja útsendingar fyrr á daginn. Sá tími gæti til
dæmis nýst í endursýningar, sem
við eigum oft í vandræðum með,“
segir Sigrún.
- hdm

TVEGGJA TÍMA HLÁTURSKAST... MEÐ HLÉI
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fös. 25/2 kl. 20
lau. 26/2 kl. 1 9
þri. 1/3 kl. 20
mið. 2/3 kl. 20
fös. 4/3 kl. 1 9
fös. 4/3 kl. 22
lau. 5/3 kl. 19
lau. 5/3 kl. 22

UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
örfá sæti
UPPSELT
UPPSELT

sun. 6/3 kl. 20
þri. 8/3 kl. 20
mið. 9/3 kl. 20
fös. 11/3 kl. 1 9
fös. 11/3 kl. 22
mið. 16/3 kl. 20
fim. 17/3 kl. 20
fös. 18/3 kl. 1 9

UPPSELT
örfá sæti
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT

fös.
fim.
fös.
fös.
lau.
fös.
lau.

18/3 kl. 22
24/3 kl. 20
25/3 kl. 19
25/3 kl. 22
26/3 kl. 1 9
1/4 kl. 1 9
2/4 kl. 1 9

Allt að seljast upp. Tryggðu þér miða strax!
Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

örfá sæti
UPPSELT
UPPSELT
örfá sæti
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT

sun. 3/4 kl. 20
fim. 7/4 kl. 20
lau. 9/4 kl. 1 9
sun. 10/4 kl. 20
sun. 17/4 kl. 20
fös. 29/4 kl. 1 9
lau. 30/4 kl. 1 9

örfá sæti
UPPSELT
UPPSELT
örfá sæti

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Gagnrýni Jóhanns G. ber
árangur
Skarphéðinn Guðmundsson, dagskrárstjóri Stöðvar 2, hefur verið
skipaður umboðsmaður íslenskrar
tónlistar á Bylgjunni og tekur
ráðningin gildi 1. mars. Útvarpsþáttur helgaður nýrri íslenskri
tónlist verður einnig á dagskrá á
hverju sunnudagskvöldi. Tónlistarráð Bylgjunnar, sem velur tónlist
stöðarinnar, hefur jafnframt verið
breikkað og inniheldur nú fimm
einstaklinga af báðum kynjum á
aldrinum 24 til 49 ára. Þetta var
niðurstaða nefndar sem er skipuð
fulltrúum Félags tónskálda og textahöfunda, Bylgjunnar og 365. Tónlistarmaðurinn Jóhann
G. Jóhannsson hefur
gagnrýnt Bylgjuna fyrir
tónlistarstefnu sína
og svo virðist sem
núna hafi að einhverju
leyti verið brugðist
við óskum
hans. Bann
Jóhanns á því
að Bylgjan
spili tónlist
hans er þó
enn í gildi.

Reyklaus og flott
Ólafur Ragnar Grímsson, forseti
Íslands, hefur verið þekktur andstæðingur reykinga. Hann brá sér
í það hlutverk þegar þau forsetahjónin heimsóttu nágranna sína í
Lækjarskóla í Hafnarfirði í vikunni.
Ólafur sagði í erindi sem hann hélt
að þau hjón hefðu aldrei reykt. „Ég
held að Dorrit líti ennþá svona vel
út, þó hún sé nú að eldast, meðal
annars því hún hefur aldrei reykt,“
sagði Ólafur og bað konu sína um
að standa
upp og
sýna sig.
Dorrit sat
hins
vegar
sem
fastast.
- fb, jab

Mest lesið
1

Leysir ráðgátuna um hvarf
Ameliu Earhart með DNA
rannsókn á bréfi

2

Stakk foreldra sína í augun

3

Naktir Norðlendingar vekja
heimsathygli

4

Gaddafí orðinn réttdræpur
meðal múslíma

5

Gaddafí býr sig undir
ragnarök

187%

Fréttablaðið er nú með

meiri lestur en Morgunblaðið.

74,7%

MORGUNBLAÐIÐ

2010

71,4%

2009

2010

29,3%

2009

26%

FRÉTTABLAÐIÐ

Allt sem þú þarft...
Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18–49 ára.
Könnun Capacent í ágúst til október 2009 og 2010.

DREIFING: dreifing@posthusid.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

LÍFIÐ

Meiri Vísir.

UMRÆÐAN

